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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara computer attitude, SPSS

attitude, dan persepsi mahasiswa terhadap perilaku interpersonal pengajar dengan prestasi

pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang mengikuti mata kuliah

Statistika 3 tahun ajaran 2016-2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model

Proses Instruksional (Gage & Berliner, 1998), teori komponen sikap dari Selwyn (1997) yang

merupakan adaptasi teori sikap Plato dan Ajzen, serta Model of Interpersonal Teacher

Behavior Theory (Wubbles & Brekelmans, 2005). Responden dari penelitian ini berjumlah

174 mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika 3.

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuisioner yang berisi tiga alat ukur

kepada responden. Tiga alat ukur tersebut adalah alat ukur computer attitude dan SPSS

attitude yang merupakan adaptasi dari computer attitude scale (Selwyn 1997), serta alat ukur

persepsi mahasiswa terhadap perilaku interpersonal pengajar yang merupakan adaptasi dari

Questionnaire on Teacher Interaction Indonesian Version (Maulana, Opdenakker, den Brok,

& Bosker, 2012).

Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan uji korelasi sederhana rank spearman,

dan uji korelasi ganda. Setelah dilakukan uji korelasi sederhana terhadap computer attitude

dan prestasi, ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel

(p>0,05). Kemudian pada variabel SPSS attitude dengan prestasi, ditemukan hubungan yang

signifikan dengan skor R = 0,285 (p<0,05). Komponen sikap yang paling besar hubungannya

adalah komponen afektif dan perceived control. Sementara itu, pada variabel persepsi

terhadap perilaku interpersonal pengajar dan prestasi, tidak ditemukan hubungan yang

signifikan. Kedua dimensi perilaku di dalamnya yaitu influence dan proximity sama-sama

tidak memiliki hubungan dengan prestasi (p>0,05).
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PENDAHULUAN

Pada proses pembelajaran di kelas, terdapat unsur-unsur yang terlibat yaitu pengajar

dan pelajar. Selain itu, terdapat pula proses instruksional di dalamnya. Menurut Gage dan

Berliner (1998) terdapat suatu proses instruksional yang harus terpenuhi. Proses ini terdiri

dari lima tugas yaitu menentukan tujuan, memahami karakteristik pelajar, memahami proses

pembelajaran dan bagaimana memotivasi pelajar, memilih metode pembelajaran yang tepat,

dan mengevaluasi prestasi. Kelima hal ini merupakan suatu proses dimana satu dengan yang

lainnya saling berkaitan. Prestasi merupakan hasil pembelajaran yang digunakan untuk

mengevaluasi bagaimana proses instruksional tadi telah berlangsung. Apabila terjadi masalah

pada prestasi, maka masalah ini dapat berasal dari proses instruksional yang salah.

Melalui proses instuksional ini, Gage dan Berliner (1998) menyebutkan faktor-faktor

apa saja yang memengaruhi prestasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah karakteristik

pelajar, motivasi pelajar, dan metode pembelajaran. Sementara itu, penelitian terkini

mengenai hasil belajar atau prestasi banyak menyoroti faktor-faktor psikologis pada diri

individu seperti sikap dan persepsi yang dipercaya memiliki hubungan dengan prestasi

(Reynolds & Walberg, 1992; Fraser, Aldrigde, & Soerjaningsih, 2010).

Terdapat banyak mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Psikologi Universitas

Padjadjaran. Beberapa mata kuliah sifatnya berkelanjutan, artinya terdapat tingkatan untuk

setiap jenis mata kuliah tersebut. Misalnya mata kuliah psikologi sosial, terbagi menjadi

beberapa tingkatan yaitu psikologi sosial 1, psikologi sosial 2, psikologi sosial terapan, dan

metode & teknik psikologi sosial. Mata kuliah lain juga hampir serupa, misalnya pada

psikologi umum yang terbagi menjadi pengantar psikologi, psikologi umum 1 dan psikologi

umum 2. Agar dapat memahami mata kuliah di tingkatan selanjutnya, diperlukan pemahaman

terlebih dahulu pada topik-topik yang diajarkan pada mata kuliah di tingkat sebelumnya.

Salah satu mata kuliah yang juga menerapkan hal serupa adalah statistika, yang terdiri dari

statistika 1, 2 dan 3.

Pada statistika 1 dan 2, metode pembelajaran yang dilakukan adalah lecturing di

kelas. Materi disampaikan oleh dosen, lalu mahasiswa diberikan waktu untuk latihan dan

mengerjakan contoh-contoh soal secara manual menggunakan media kalkulator, kertas dan



pulpen. Metode seperti ini ada sampai pada tahun 2015. Pada tahun 2016, mata kuliah

Statistika 1 sudah melibatkan penggunaan SPSS di dalamnya, meskipun tetap ada lecturing

dan latihan mengerjakan soal-soal secara manual.

Sementara itu, pada mata kuliah statistika 3 proses pengajaran dilakukan dengan

praktikum menggunakan program komputer Statistical Package for the Social Science

(SPSS). Artinya tidak ada lagi latihan soal secara manual. Statistical Package for the Social

Science (SPSS) adalah program analisa statistika yang banyak digunakan terutama untuk

ilmu sosial. Program ini memungkinkan mahasiswa bisa melakukan analisa statistika,

mengolah data, atau mendokumentasikan data. Praktikum menggunakan program Statistical

Package for the Social Science (SPSS) di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran ini

dimulai sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Pada mata kuliah statistika 3 ini, peneliti menangkap fenomena penurunan nilai yang

terjadi bukan hanya pada angkatan 2014, tetapi juga pada angkatan 2013, 2012 dan angkatan-

angkatan sebelumnya. Nilai mata kuliah statistika 3 selalu lebih kecil bila dibandingkan

dengan mata kuliah statistika 2 dan 1. Setelah mengumpulkan data awal ke mahasiswa

Fakultas Psikologi yang mengalami penurunan nilai pada mata kuliah ini, peneliti menarik

tiga variabel psikologi spesifik yang diduga memiliki hubungan terhadap prestasi. Tiga

variabel tersebut adalah computer attitude (sikap mahasiswa terhadap komputer), spss

attitude (sikap mahasiswa terhadap SPSS), dan persepsi mahasiswa terhadap perilaku

interpersonal pengajar.

Sikap adalah reaksi evaluatif yang sifatnya favorable atau unfavorable terhadap

seseorang atau sesuatu biasanya berakar dari keyakinan kemudian ditunjukan melalui

perasaan yang dimiliki atau perilaku yang ditampilkan (Myers, 2010). Pada kajian penelitian

ini, sikap terhadap objek komputer dan objek SPSS yang diukur. Terdapat empat komponen

dari sikap (Selwyn, 1997) . Keempat komponen ini diambil dari komponen penyusun sikap

teori ABCs of attitude yaitu  afek, kognitif, dan konatif, serta ditambahkan satu unsur intensi

dari Ajzen (2005) agar sikap disini dapat lebih memprediksi perilaku. Keempat komponen

tersebut adalah affective component (kecenderungan merespon secara emosi), perceived

usefulness (persepsi mengenai kegunaan objek), perceived control (persepsi mengenai

kontrol diri dalam menggunakan objek), dan behavioral (kecenderungan merespon dalam

wujud perilaku).



Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sikap terhadap komputer memiliki

hubungan yang positif dengan kompetensi seseorang menggunakan komputer (Jegede, Dibu-

Ojerinde, & Ilori, 2007). Penelitian yang sama juga mengungkapkan bahwa sikap seseorang

terhadap komputer dapat memprediksi kompetensinya dalam menggunakan komputer. Tidak

semua sikap berujung kepada perilaku. Namun, semakin spesifik kajian tentang sikap maka

akan semakin dekat hubungannya dengan perilaku (Fishbein & Ajzen, 1975).

Model of Interpersonal Teacher Behavior adalah sebuah model perilaku

interpersonal pengajar. berasal dari penelitian longitudinal selama 25 tahun di negeri

Belanda, dan kini banyak diadopsi untuk penelitian di negara-negara lain seperti Australia,

Kanada, Turki, dan Amerika Serikat. Dalam model ini, perilaku interpersonal pengajar

digambarkan dalam dua dimensi yaitu proximity (cooperation-opposition, CO) dan influence

(dominance-submission, DS). Asumsi dasar dari model teori ini adalah bahwa proses

mengajar adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Dalam proses komunikasi, terdapat

penyampaian pesan dan terdapat pula cara atau bagaimana pesan tersebut tersampaikan.

Dengan fokus kepada konten pesan dan cara menyampaikan pesan ini, lahirlah dua dimensi

yang menyusun model teori ini, dua dimensi tersebut adalah influence dan proximity

(Wubbles & Brekelmans, 2005). Proximity mengacu kepada derajat perilaku kooperatif atau

ramah yang ditunjukan oleh pengajar, sementara itu influence mengacu kepada derajat

dominansi atau kontrol yang pengajar tunjukan kepada siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian non-experimental dengan metode

korelasional dan pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang

dilakukan untuk mencari gambaran derajat hubungan diantara dua variabel yang diukur

(Christensen, 2007). Sementara pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang

berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang

kokoh (Umar, 1998).

Pada penelitian ini, peneliti dapat mengetahui hubungan variabel-variabel bebas

yaitu computer attitude, SPSS attitude, dan persepsi mahasiswa terhadap dosen dengan

variabel terikatnya yaitu prestasi serta besarnya arah hubungan yang terjadi. Selain itu,

peneliti juga dapat menguji kembali hubungan dari masing-masing dimensi yang ada dalam

setiap variabel bebas (computer attitude, SPSS attitude dan persepsi mahasiswa terhadap



dosen) dengan prestasi, sehingga dapat diketahui dimensi mana dalam setiap variabel yang

paling memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel prestasi.

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika 3

tahun ajaran 2016-2017 yang berdasarkan Sub Bagian Akademik Fakultas Psikologi

jumlahnya adalah 186 mahasiswa. Diantara 186 mahasiswa tersebut, sebanyak 174

mahasiswa yang bersedia menjadi partisipan dalam penelitian ini. Penelitian ini

menggunakan self-administered questionnaire, yaitu kuisioner yang diisi sendiri oleh

responden penelitian. Terdapat tiga alat ukur yang harus diisi oleh responden penelitian yaitu

adaptasi dari Computer attitude Scale (Selwyn, 1997) yang mengukur computer attitude dan

SPSS attitude serta adaptasi dari Questionnaire on Teacher Interaction Indonesian Version

(Maulana, Opdenakker, den Brok, & Bosker, 2012) yang mengukur persepsi mahasiswa

terhadap perilaku interpersonal pengajar.

HASIL

Berdasarkan proses pengambilan data dan pengujian statistika yang dilakukan,

didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Mayoritas mahasiswa memiliki computer attitude dan SPSS attitude yang positif.

Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan untuk

merespon objek komputer atau SPSS secara positif. Kecenderungan merespon secara

positif ini dapat terwujud melalui komponen afektif, persepsi terhadap kegunaan

objek, persepsi terhadap kontrol diri dalam menggunakan objek, dan perilaku.

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara computer attitude dengan prestasi

(p > 0,05). Hal ini disebabkan karena tidak spesifiknya pengukuran attitude yang

dimaksud. Komputer pada dasarnya memiliki banyak program di dalamnya.

Mahasiswa mengaku lebih sering mengoperasikan program-program seperti

microsoft word, browser, microsoft power point dan audio/video player daripada

program SPSS. Pengukuruan attitude yang semakin spesifik akan dapat

memprediksi perilaku. Karena terlalu umumnya konstruk computer attitude, maka

tidak dapat memprediksi performa mahasiswa saat menjalankan program SPSS.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara SPSS attitude dengan prestasi dalam mata

kuliah statistika 3 (p < 0,05), dengan koefisien korelasi 0,284. Pengukuran attitude

disini telah spesifik, sehingga attitude dapat menjadi prediktor perilaku. Sikap yang



positif terhadap suatu objek akan memberikan kecenderungan yang positif pula

dalam komponen afektif, persepsi terhadap kegunaan objek, persepsi terhadap

kemampuan diri mengontrol objek, dan perilaku. Semakin positif keempat

komponen ini, maka akan terbentuk intensi. Intesi sangat dekat hubungannya dengan

perilaku. Sikap yang positif terhadap SPSS, akan membangung intensi belajar

program SPSS, hingga akan muncul perilaku belajar SPSS. Sementara prestasi

merupakan buah dari perilaku belajar ini. Hubungan yang positif antara SPSS

attitude dengan prestasi menandakan semakin positif sikap individu terhadap SPSS,

maka akan semakin meningkat pula prestasinya.

4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku interpersonal pengajar

dengan prestasi (p > 0,05). Ketidakadaan hubungan ini dapat dijelaskan karena

terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi prestasi. Faktor yang ada pada

responden penelitian ini adalah minat, penilaian terhadap kemampuan diri sendiri

dan aktivitas belajar di luar kelas.

5. Berdasarkan hasil uji korelasi antara minat mahasiswa terhadap statistika 3 dengan

prestasinya, diperoleh hubungan yang signifikan (p < 0,05), dengan nilai koefisien

korelasi sebesar 0,353. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya minat

mahasiswa dalam mata kuliah statistika maka akan semakin tinggi pula prestasinya.

Hal ini disebabkan karena sesuai penelitian sebelumnya bahwa minat yang tinggi

akan membuat seseorang memberikan perhatian lebih kepada suatu hal hingga

terciptalah perilaku belajar yang lebih daripada individu lain yang tidak berminat

(Hidi & Renninger, 2006).

6. Berdasarkan hasil uji korelasi antara penilaian mahasiswa terhadap kemampuan diri

dalam menggunakan SPSS dengan prestasi, didapat hasil bahwa terdapat hubungan

yang signifikan antar keduanya (p < 0,05), dengan koefisien korelasi 0,195. Artinya

semakin baik penilaian mahasiswa terhadap kemampuannya dalam menggunakan

SPSS, maka akan diiringi dengan semakin tingginya juga prestasi yang dimiliki oleh

mahasiswa.
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