
ABSTRAK

"Pengaruh Kondisi Ruang Kuliah di Pusdikajen Tcrhadap Motivasi Belajar
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI".

Hendri Gunawan MM. 990245

Tujuan pcnelilian ini adalali unluk mcngclahui gambaran molivasi belajar
mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik bangunan FPTK UPI dan menggclahui
gambaran yangjelas mengenai sejauh mana pengaruh kondisi ruang kuliah yang
meliputi aspek iklim (temperatur. radiasi malahari. kclcmbaban. sirkulasi udara).
kebisingan, sirkulasi. demon ruang (laniai. dinding, alap. warna), dan mender
lerhadap molivasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik bangunan FPTK
UPI lersebul. Sebagai pemberi arah dalam pcnelilian ini. pcnulis mcngajukan
hipolesis yailu "Terdapal Pengaruh yang Posilif dan Berarli anlara Kondisi Ruang
Kuliah di Pusdikajen Terhadap Motivasi Bdajar mahasiswa Jurusan Pendidikan
Teknik Bangunan FPTK UPI".

Metoda yang digunakan dalam pcnelilian ini yailu melode deskriplif
dengan alat pengumpul data berupa angkcl unluk mempcroleh dala variabel X
( kondisi ruang kuliah ) dan variabel Y { motivasi belajar ). Scdangkan Populasi
penelitian ini yaitu mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik bangunan FPTK UPI
Program Sludi Arsitcklur angkatan 200! sampai 2003. Berdasarkan hasil obscrvasi.
jLimlah populasi penelitian ini sebanyak I 17 orang mahasiswa. dcngan
pengambilan sampel dalam penelitian ini sebainak 40 % dari jumlah populasi
berdasarkan tabel Nomogram Marry King alas kcsalahan 8 %. yaitu sebanyak 47
orang. Teknik pengambilan sampel lersebut dilakukan dcngan cara teknik
sampling secara sembarang.Untuk menguji model kcnormalan penyebaran skor.
maka dilakukan uji normalitas \aitu dcngan uji C'hi-kuadral sang hasilnya
berdislribusi normal, sehingga dalam pcnelilian ini digunakan stalislik paramclrik

Hasil pcrhilungan menunjukan bahwa koeilsien korclasi anlara variabel X
dan variabel Y scbesar 0.856 angka ini menunjukan lerdapatnya pengaruh anlara
kondisi ruang kuliah terhadap molivasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan
Teknik Bangunan FPTK UPI Program Sludi Arsileklur angkatan 2001 sampai
2003 dan pengaruh tcrsebut termasuk pada kalcgori sangal kual. unluk gambaran
iinuiin kondisi ruang kuliah didapal dengan nilai scbesar 25.53% dan lermasuk
dalam kalcgori eukup. scdangkan unluk moti\asi belajar mahasiswa Jurusan
Pendidikan Teknik Bangunan FPTK didapal dengan nilai scbesar 48.94% dan ini
termasuk ke dalam kategori cukup.

Adapun pengaruh dari kondisi ruang kuliah lerhadap motivasi belajar
mahasiswa sebesar 73,32%. Hal lersebut dapal diarlikan bahwa motivasi belajar
mahasiswa berpengaruh lerhadap laklor lain yang lidak dapal dijclaskan secara
rinci dengan pengaruhnnya scbesar 26.68%. Dari hasil uji hipolesis ternyata
hipolesis menunjukan nilai l|,lUmi. "=11.121 • i];iivi : 2.014. Dengan demikian maka
dapat disimpulkan bahwa Terdapal Pengaruh >ang Positif dan Berarti antara
Kondisi Ruang Kuliah di Pusdikajen Terhadap Molivasi Belajar mahasiswa
Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI.





KA1A PFNGANTAR

Assalamu'Alaikiini Wi\ Wb.

Bisnu'/laa/iirrahmaiiiiiirahiini.

Dengan mengucapkan syukur Alhamduhllah Kehadirat Alloh SWT yang
tclah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya. sehingga pcnulis dapal meyelesaikan
skripsi pendidikan ini.

Skripsi Pendidikan yang disusun ini diajukan sebagai salah satu dalam
rangka memenuhi salah satu s\aral mengikuli ujian sidang sarjana pendidikan
pada Jurusan Teknik Bangunan FPTK UPI. Judul skripsi ini adalah "Pengaruh
Kondisi Ruang Kuliah di Pusdikajen Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa
.lurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI" dapal sa\ a tcrselesaikan.

Selama pemclesaian skripsi ini. hanyak bantuan yang pcnulis peroleh dari
berbagai pihak. Oleh karcna iui. pcnulis mengucapkan banyak tcrima kasih yang
sedalam-daiamnya kepada berbagai pihak. baik secara langsung maupun tidak
langsung lelah lurul serla membantu pcnulis dalam menydesaikan laporan skripsi
ini. Semoga scgala banluan dan pariisipasima ditcrima sebagai amal ibadah disisi
Allah SWT.

Akhir kata. pcnulis memadari akan keierbaiasan kemampuan yang pcnulis
miliki. sehingga penvusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karcna itu pcnulis mcn.diarapkan sekali adan\a saran dan krilikan yang dapal
membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. baik masa kini maupun masa yang
akan dalang.

Akhirnva han\a kepada Allah S\V l pcnulis bcrscrah diri dan semoga apa
yang tclah pcnulis lakukan mendapatkan ridho-Nya serla bermanfaal bagi kita
semua. Amin.

Assalamu'Alikum IVr, Wb.

Ilanduim. Amistus 2005
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memberikan arahan. bimbingan serla saran dan dorongan kepada pcnulis
dalam penyclesaian skripsi ini.
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bimbingan. arahan. serla motivasi kepada pcnulis sehingga dapat
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