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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Dalam Bab ini akan ditampilkan data dari pembahasan 

menyangkut variabel-variabel penelitian sebagai tindak lanjut 

dari hasil pengumpulan data dengan instrumen wawancara dan 

observasi. Setelah melakukan penelitian langsung terhadap 

sasaran penelitian yang telah ditetapkan dalam batasan dan 

rumusan masalah, sesuai prosedur metode penelitian yang telah 

ditetapkan. 

Agar lebih jelas, bab ini akan menguraikan tantang 

penyajian data dan analisa hasil penelitian, yang dibagi dalam dua 

bagian yaitu : pertama, gambaran Daerah Penelitian dan 

Gambaran Sejarah Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Papua Barat 

di kota Salatiga. Kedua, Hasil Penelitian dan Analisis,  yang di 

uraikan sebagai berikut: 
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4.1.Gambaran Sejarah Himpunan Mahasiswa dan Pelajar 

Papua Barat 

Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Papua Barat 

(HIMPPAR) adalah sebuah wadah yang dibentuk  oleh rasa 

kekeluargan yang berdasarkan Alkitab sebagai Firman Tuhan dan 

Pedoman Hidup serta UUD 1945 dan Pancasila sebagai asas 

berbangsa dan bernegara 

HIMPPAR yangpada awalnya dikenal dengan nama 

Organisasi PERMINIJA (Persatuan Mahasiswa Indonesia asal 

Irian Jaya) merupakan suatu organisasi yang menghimpun 

mahasiswa asal Papua.Pada tanggal 30 Maret 1986 Nama 

Organisasi PERMINIJA diganti dengan nama HIPMIJA 

(Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Asal Irian Jaya), terjadi 

perubahan ini disebabkan karena pengorganisasian Perminija 

yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keanggotaan. 

Namun, dengan memahami dan menyadari perkembangan yang 

terjadidikalangan Masyarakat Papua, maka pada Tahun 1999 

nama HIPMIJA diganti menjadi HIMPPAR (Himpunan 

Mahasiswa dan Pelajar Papua Barat) SebagaiWujud Solidaritas 

dan Pengakuan atas hak dan identitas Etnis Papua. 

HIMPPAR merupakan suatu wadah yang berada dikota 

Salatiga dan mempunyai Kesekretariatan yang berpusat di 

Asrama Papua (Mansinam). Jalan Damarjati Ini   Mempunyai ciri 
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khas yang berbeda dengan organisasi Papua yang ada di kota 

studi lain yang ada di pulau Jawa. Seperti kota studi di Jakarta, 

Yogyakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Malang, bahkan Bali 

dan Makasar. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perbedaan 

antar daerah, Kabupaten/kota madya atau Propinsi. Meskipun 

dengan adanya otonomi khusus (OTSUS) dan berdampak pada 

pembagian daerah-daerah, baik kabupaten dan Propinsi. namun 

setiap mahasiswa Papua yang datang dan berstudi di Salatiga 

tidak lagi membawa nama daerahnya melainkan membawa nama 

Papua sebagai identitasnya. 

4.2. Validitas dan Reliabelitas 

4.2.1.  Validitas Instrumen 

Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  

tingkat-tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen 

(Suharsimi Arikunto, 1998:160).  Sebuah  instrumen  dikatakan  

valid  apabila  mampu  mengukur  apa  yang  diinginkan. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari  

variabel  yang  diteliti  secara  tepat.  Tinggi  rendahnya  validitas  

instrumen  menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran  tentang variabel yang dimaksud.  

Untuk  mencari  validitas  alat  ukur  dengan  menggunakan  

SPPS 16. Jika  rxy > rtabel ( 0,632) dengan N (10), butir  angket  

dikatakan valid  dan jika  rxy < rtabel  (0,632)  instrumen  dikatakan 

tidak valid. 
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Tabel Rekap Hasil Uji Validitas 
No Variabel Item r  tabel r hitung Ket. 
1 Konsumsi Alkohol 1 0,632 0,725 V alid 

2 0,632 0,694 Valid 
3 0,632 0,656 V alid 
4 0,632 0,760 Valid 
5 0,632 0,705 V alid 
6 0,632 0,797 Valid 
7 0,632 0,647 V alid 
8 0,632 0,718 Valid 
9 0,632 0,835 V alid 
10 0,632 0,739 Valid 
11 0,632 0,834 V alid 
12 0,632 0,799 Valid 
13 0,632 0,686 V alid 
14 0,632 0,707 Valid 
15 0,632 0,826 V alid 

No Variabel Item r  tabel r hitung Ket. 
2 Proses Belajar 1 0,632 0,892 V alid 

2 0,632 0,732 Valid 
3 0,632 0,655 V alid 
4 0,632 0,780 Valid 
5 0,632 0,733 V alid 
6 0,632 0,714 Valid 
7 0,632 0,725 V alid 
8 0,632 0,665 Valid 
9 0,632 0,681 V alid 
10 0,632 0,702 Valid 
11 0,632 0,799 V alid 
12 0,632 0,680 Valid 
13 0,632 0,708 V alid 
14 0,632 0,643 Valid 
15 0,632 0,708 V alid 

Sumber : Penelitian 2012 
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Dari hasil uji validitas menyatakan bahwa r hitung lebih 

besar dari r tabel (0,632) dengan N  (10), dengan demikian 

instrumen angket valid dan dapat digunakan. 

4.2.2. Reliabelitas Instrumen 

Selain  harus  valid,  alat  ukur  juga  harus  dapat  

memenuhi  standar lebih dari 0,632 reliabilitas.  Suatu  instrumen  

dapat  dikatakan  reliabel  jika  alat  tersebut  dapat  dipercaya  

atau  diandalkan.  Menunjuk  pada  suatu  pengertian  bahwa  

suatu  instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data  karena  instrumen  tersebut  sudah  baik.  

Teknik  yang  dipakai  untuk  menentukan  reliabilitas adalah 

dengan rumus Alpha (Suharsimi Arikunto, 1998:186) , yang 

dimasukkan dalam uji melalui SPSS 16. Hasil uji reliabilitas 

tersaji dalam tabel berikut. 

Reliability Statistics Konsumsi Alkohol 

Cronbach's Alpha N of Items 

.640 10 
Reliability Statistics Proses Belajar 

Cronbach's Alpha N of Items 

.705 10 
Sumber : Penelitian 2012 

Tabel tersebut menyatakan bahwa Cronbach's Alpha, 

Konsumsi Alkohol 0,640 lebih besar dari r  tabel 0,632. 

Sedangkan Cronbach's Alpha, Proses Belajar 0,705 berarti lebih 
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besar dari r tabel 0,632 dengan demikian angket suasana 

konsumsi alkoholdan proses belajar dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan sebagai instrument penelitian. 

 

4.3. Deskriptif Pengukuran Variabel 

4.3.1.  Deskripsi  Konsumsi Alkohol 

Guna memperoleh gambaran tentang konsumsi alkohol 

maka peneliti menyebarkan angket tertutup yang pertanyaannya 

mengenai konsumsi alkohol. Untuk penskoran jawaban angket 

telah ditentukan untuk jawaban a diberi skor 5, jawaban b diberi 

skor 4, jawaban c diberi skor 3 sedangkan jawaban d diberi skor 2 

dan jawaban e diberi skor 1 dengan total angket 15 soal.   

 

Tabel Deskripsi  Konsumsi Alkohol 

No Klasifikasi Nilai Frekwensi Persentase 

1 Sangat tinggi 63 -75 5 7% 

2 Tinggi 51 -62 18 26% 

3 Sedang 39 -50 38 54% 

4 Rendah 27 -38 7 10% 

5 Sangat Rendah 15 - 26 2 3% 

Jumlah 70 100% 

 Sumber : Penelitian 2012 
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Hasil penelitian yang diperoleh: 5 mahasiswa atau 7% 

mendapat skor antara  (63 – 75 ) dan masuk dalam klasifikasi 

sangat tinggi dalam mengkonsumsi alkohol, 18mahasiswa atau 

26% mendapat skor antara ( 51 – 62 ) dan masuk dalam 

klasifikasi tinggi dalam konsumsi alkohol, 38mahasiswa atau 

54% mendapat skor antara ( 39 – 50 ) masuk klasifikasi sedang 

dalam konsumsi alkohol, 7 mahasiswa atau 10% masuk kategori 

randah dan 2 mahasiswa atau 3% masuk kategori sangat rendah 

dalam mengkonsumsi alkohol.  

4.3.2. Deskripsi Proses Belajar 

Untuk memperoleh gambaran tentang proses belajar maka 

peneliti menggunakan angket tertutup yang pertanyaannya 

mengarah pada  gambaran proses belajar mahasiswa. Untuk 

penskoran jawaban angket telah ditentukan untuk jawaban a 

diberi skor 5, jawaban b diberi skor 4, jawaban c diberi skor 3 

sedangkan jawaban d diberi skor 2 dan jawaban e diberi skor 1 

dengan total angket 15 soal. 
 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Tabel Deskripsi  Proses Belajar 

No Skor Klasifikasi Frekuensi Persentase 

1 63 – 75 Sangat Baik  6 8% 

2 51 – 62 Baik 4 6% 

3 39 – 50 Cukup 18 26% 

4 27 – 38 Kurang baik 32 46% 

5 15 – 26 Tidak Baik 10 14% 

Jumlah  83 100% 

Sumber : Peneltian 2012 

Hasil angket penelitian untuk variabel proses belajar  

setelah dilakukan pensekoran, diperoleh data 6mahasiswa atau 

8% mendapat skor antara  (63 – 75) dengan klasifikasi sangat 

baik dalam proses belajar, 4mahasiswa atau 26% mendapat skor 

antara (51 – 62) dan masuk dalam klasifikasi baik dalam proses 

belajar, 32 mahasiswa atau 46% masuk dalam kategori kurang 

baik serta 10 mahasiswa atau 14% dalam klasifikasi tidak baik 

dalam proses belajar. 
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4.3.3. Deskripsi  Prestasi Belajar  

Secara umum prestasi belajar siswa yang diperoleh dari 

dokumen indek prestasi belajar mahasiswa seperti terlihat pada 

tabel berikut. 

Tabel Prestasi Belajar 

No Klasifikasi Nilai Frekwensi Persentase 

1 Sangat Baik 3,11 - 3,40 6 9% 

2 Baik 2,81 - 3,10 12 17% 

3 Cukup 2,52–2,80 21 30% 

4 Kurang baik  2,22 - 2,51 19 27% 

5 Tidak Baik 1,93 – 2,21 12 17% 

Jumlah 70 100% 

 Sumber , dokumen penelitian 
 

Pada tabel tersebut terbaca 6 mahasiswa atau 9 % 

kalasifikasi prestasi belajarnya sangat baik, 12 mahasiswa atau 

17% dengan klasifikasi baik, 21 mahasiswa atau 30% dengan 

klasifikasi cukup , 19 mahasiswa atau 27% dalam klasifikasi 

kurang baik serta 12 mahasiswa atau 17% dalam kategori kurang 

baik dalam prestasi belajar. 
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4.4. Analisis Regresi 

4.4.1.  Konsumsi Alkohol terhadap Proses Belajar 

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

antar variabel dalam penelitian berikut disajikan tabel hasil out 

put SPSS 16 regresi sederhana antara variabel X (konsumsi 

alkohol) terhadap variabel Y (proses belajar). 

 
Hasil Uji Regresi 

Konsumsi Alkohol terhadap Proses Belajar 
Model KoefisienRegresi t hitung Sig. R2 

Konstanta 14,354 3,451 
0,021 49,535 

Konsumsi alkohol -0,314 7,678 

    Sumber : Analisa data 2012 
 

Berdasarkan hasil uji di atas,  maka didapat persamaan 

regresi sederhana sebagai berikut.  

Y = a + bX 

Y = 14,354 + (- 0,314)X 

Tabel di atas nampak bahwa konstanta 14,354 yang berarti 

bila konsumsi alkohol 0 maka proses belajar 14,354. Koefisien 

regresi konsumsi alkohol (-0,314) yang berarti konsumsi alkohol 

berpengaruh negatif terhadap proses belajar artinya semakin 

tinggi konsumsi alkohol maka proses belajar akan semakin turun. 

Adapun t hitung 7,678 lebih besar dari t tabel 1,99 maka Ho 
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ditolak dan menerima Ha yang artinya ada pengaruh konsumsi 

alkohol terhadap proses belajar.  

Nilai signifikasi 0,021 kurang dari 0,05 yang artinya 

pengaruhnya signifikan. Dengan demikian dalam hal ini terjadi 

pengaruh negatif dan signifikan konsumsi alkohol terhadap 

proses belajar. 

 

4.4.2.  Proses Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Analisis regresijuga dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel  proses belajar terhadap prestasi belajar. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari 

konsumsi alkohol. Hasil penelitian disajikan pada tabel hasil out 

put SPSS 16 regresi sederhana antara variabel proses belajar 

terhadap prestasi belajar. 

 
Hasil Uji Regresi 

Proses Belajar terhadap Prestasi Belajar 
Model Koefisien 

Regresi 

t hitung Sig. R2 

Konstanta 12,412 4,125 
0,024 44,332 

Prestasi Belajar  0,651 6,183 

Sumber : Analisa data 2012  
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Berdasarkan hasil uji di atas,  maka didapat persamaan 

regresi sederhana sebagai berikut.  

Y = a + bX 

Y = 12,412 + 0,651X 

Berdasar tabel  konstanta 12,412 yang berarti proses belajar 

0 maka prestasi belajar 12,412. Koefisien regresi prestasi belajar 

0,651 yang berarti proses belajar berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar artinya semakin baik proses belajar maka prestasi 

belajar akan semakin baik. Adapun t hitung 6,183 lebih besar dari 

t tabel 1,99 maka Ho ditolak dan menerima Ha yang artinya ada 

pengaruh proses belajar  terhadap prestasi belajar.  

Nilai signifikasi 0,024 kurang dari 0,05 yang artinya 

pengaruhnya signifikan. Dengan demikian dalam hal ini terjadi 

pengaruh positif dan signifikan konsumsi  proses belajar terhadap 

prestasi belajar. 

 

4.4.3. Alasan Mengkonsumsi Alkhohol 

Dari beberapa jawaban yang disampaikan. Penulis ingin 

mencari tahu tentang jenis minuman apa yang biasanya mereka 

konsumsi. Apakah minuman hasil produksi dari Departemen 

Kesehatan (Depkes)  atau produksi Lokal. dengan memberikan  

pertanyaan  tentang apa yang menjadi alasan mereka suka 

mengkonsumsi alkohol dan jenis alkohol apa yang mereka suka? 

Dari penuturan 56 (lima puluh enam) orang responden, 

mengatakan bahwa : 
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Satu hal yang menbuat saya suka 
mengkonsumsi alkohol, yaitu 
alkohol bukan saja membuat saya 
mabuk dan merasa happy tetapi 
memberikan suasana yang lebih 
nikmat apalagi kota salatiga yang 
cuacanya sangat dingin atau sering 
hujan membuat saya semakin suka 
untuk menkonsumi alkohol, tetapi 
juga bisa membuat saya 
mendapatkan teman yang banyak.  
Kalau jenis minuman yang saya 
suka. Pada dasarnya adalah 
minuman produksi Depkes,Seperti 
Anggur kolesom,anggur merah 
Vodka, Bir, MensionHause. Karena 
menurut saya, minuman Depkes 
lebih aman untuk dikonsumsi dan 
bisa di jamin kesehatanya. Namun 
pada kenyataan dengan melihat 
situasi dan kondisi apalagi minuman 
depkes yang harganya mahal 
membuat saya biasa beralih ke 
minuman lokal seperti Ciu, arak, 
tuak yang harganya lebih murah. 
Meskipun rasanya berbeda tetapi 
mabuknya sama. 
 

14 (empat belas) orang responden, mengatakan : 
 

Saya suka mengkonsumsi alkohol 
karena selain menghangatkan badan 
juga memberikan rasa kesegaran 
ketika saya selesai beraktivitas 
seperti berolah raga, atau kecapean 
dari luar kota dan kegiatan-kegiatan 
lain. Kemudian jenis minuman yang 
saya sukai, yang jelas minuman 
depkes. Karena bagi saya minuman 
depkes tentu terjamin kesehatannya. 
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4.5. Pembahasan 

Pengaruh konsumsi alkohol terhadap proses belajar, 

hasil uji regresi terdapat pengaruh signifikan konsumsialkohol 

terhadap proses belajar dengan sifat negatif. Hal tersebut berdasr 

analisis yang menyatakan koefisien regresi konsumsi alkohol (-

0,314) yang berarti konsumsi alkohol berpengaruh negatif 

terhadap proses belajar artinya semakin tinggi konsumsi alkohol 

maka proses belajar akan semakin turun. Adapun t hitung 7,678 

lebih besar dari t tabel 1,99. 

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.  

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.  

Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa konsumsi 

alkohol berpengaruh dalam proses belajar. Hal tersebut diperkuat 

pernyataan mahasiswa  yang menyatakan menyatakan bahwa 
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ketika dia mengkonsumsi alkohol maka mereka tidak dapat 

mengerjakan tugas dengan baik, saat mengikuti kuliah merasa 

mengantuk setelah semalaman mengkonsumsi alkohol. Hal lain 

dikatakan bahwa setelah mengkonsumsi alkohol mereka tidak 

dapat konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan. Semakin sering 

mereka mengkonsumsi alkohol maka mereka merasa semakin 

malas mengikuti perkuliahan maupun mengerjakan tugas – tugas 

kuliah. 

Pengaruh proses belajar terhadap prestasi belajar, 

setelah dilakukan olah data ternyata proses belajar berpengaruh 

signifikan trehadap proses belajar. Sifat pengaruh positif artinya 

semakin baik proses belajar maka semakin tinggi prestasi belajar 

yang diraih. Koefisien regresi prestasi belajar 0,651 yang berarti 

proses belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

artinya semakin baik proses belajar maka prestasi belajar akan 

semakin baik. Adapun t hitung 6,183 lebih besar dari t tabel 1,99 

maka Ho ditolak dan menerima Ha yang artinya ada pengaruh 

proses belajar  terhadap prestasi belajar. Nilai signifikasi 0,024 

kurang dari 0,05 yang artinya pengaruhnya signifikan. 

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 
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bertanya atau melemparkan masalah untuk dipecahkan siswa, 

maka kegiatan siswa belajar siswa akan lebih aktif, seperti 

berdiskusi, berdialog dengan teman sebangku dan lain-lain. 

Prestasi belajar ditentukan oleh faktor dari dalam dan dari 

luar individu. Faktor dari luar menyangkut salah satu diantaranya 

adalah proses pelaksanaan belajar mengajar. Dalam hal ini setelah 

mahasiswa mengkonsumsi alkohol akibatnya dia tidak dapat 

mengikuti proses belajar dengan baik sehingga berdampak pada 

prestasi belajar. Semakin sering mereka mengkonsumsi alkohol 

maka proses belajar semakin terganggu hingga berdampak pada 

proses belajar yang semakin kurang baik. 

Alasan mengkonsumsi alkohol, setiap orang mempunyai 

alasan yang berbeda dalam melakukan segala sesuatu. Demikian 

pula dalam mengkonsumsi alkohol dari penuturan yang 

disampaikan bahwa ada berbagai alasan mereka mengkonsumsi 

alkohol. Dari penelitian ini alasan mereka mengkonsumsi alkohol 

karena udara Salatiga dingin, dapat menenangkan pikiran dan 

sebagian besar menyatakan karena ingin mendapatkan teman 

yang banyak. 

Alasan tersebut menurut mereka benar tapi mengapa 

untuk mendapatkan teman mereka harus mengkonsumsi alkohol? 

Apakah tidak ada jalan yang lain yang lebih baik untuk 

mendapatkan teman, misalnya melalui olah raga, belajar atau 

cara-cara yang lain. Hal ini yang kelihatannya sepele tapi perlu 

ditelaah lebih dalam agar paham mengkonsumsi alkohol untuk 
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mendapatkan teman yang banyak semakin hilang karena telah 

terbukti dengan mengkonsumsi alkohol maka proses belajar 

terhambat hingga berdampak pada prestasi belajar yang tidak 

baik. 

 


