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ABSTRAK

Qonita Ulfiana. S541302094. 2014. Hubungan Keterampilan Komunikasi
Interpersonal Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa
Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang. TESIS.
Pembimbing I : Prof. dr. BhismaMurti, MPH, M.Sc, Ph.D, II : Prof. Dr. Sunardi,
M. Sc . Program Studi Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Prestasi belajar merupakan manifestasi kemampuan siswa dalam
memahami kebutuhannya tentang pengetahuan. Dosen sebagai pihak yang
berhadapan langsung dengan murid, perlu memahami faktor-faktor psikologis
yang berperan dan mendukung prestasi belajar siswa. Hal ini penting karena
keberhasilan siswa dipengaruhi oleh faktor guru, lingkungan sekolah, dan siswa
sekaligus.
Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian observasional analitik
dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah mahasiswa pada
Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang Tingkat I sebanyak 115
mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan dengan simple random sampling
dengan sampel 40 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner
dan IPK. Analisis data menggunakan regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif dan secara statistik
signifikan antara keterampilan komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar
mahasiswa (OR = 10,03; CI=95%; 1,29 hingga 77,99; p < 0,028). Ada hubungan
positif dan secara statistik signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi
belajar mahasiswa (OR = 11,87; CI=95%; 1,54 hingga 91,58; p < 0,018). Nilai
Negelkerke R2 sebesar 45,7% berarti bahwa variabel keterampilan komunikasi
interpersonal dan motivasi belajar mampu menjelaskan prestasi belajar sebesar
45,7% dan sisanya yaitu sebesar 58,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar model
penelitian.
Kata Kunci : keterampilan komunikasi interpersonal, motivasi belajar dan prestasi
belajar
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ABSTRACT

Qonita
Ulfiana.
S541302094.
2014.
“The
Effect
of
Interpersonal Communication Skills And Learning Motivation on
Learning Achievement Students in Academy Of Nursing Karya Bakti
Nusantara Magelang”. TESIS. Lecture I : Prof. dr. BhismaMurti, MPH, M.Sc,
Ph.D, II : Prof. Dr. Mulyoto, M. Pd. Family Medicine Department, Post Graduate
Program, Sebelas Maret University Surakarta
Learning achievement is
a manifestation
of
the student's ability in
understanding
the necessity ofknowledge. Lecturer as a party dealing directly
with pupils, need to understand the psychological factorsthat play a role and
support the learning achievements of students. This is important because the
success
of students influenced
by
the environmental factors
of teachers, schools, and students at once.
This
type
of
research is
research observational analytic study with cross sectional design. The
population of the research was a student at the Academy of Nursing Karya Bakti
Nusantara
Magelang
level
I as
much as 115 students. The
sampling techniques used with simple random sampling with a sample of 40
students. Data collection use the questionnaire and GPA. Data analysis use the
logistic regression
The
results
showed
relationship of
positive
and statistically significant between interpersonal communication skills with
the students learning achievement (OR = 10,03; CI=95%; 1,29 until 71,99; p <
0,028). There
is
a relationship of
positive
and
statistically
significant
between
study
motivation
with
learning achievements of students (OR = 11,87; CI=95%; 1,54 until 91,58; p <
0,018)
Negelkerke R2
value amounted
to 45.7% means
that the
variable interpersonal communication skills and learningm motivation effect on
learning achievement explain of 45,7% and 58.1% of the rest are explained by
factors other than the research model.
Keywords: Interpersonal Communication Skills And Learning Motivation on
Learning Achievement
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dalam kaitan ini pendidikan dapat dipandang sebagai public goods
yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks
pembangunan, pendidikan berfungsi sebagai penyedia sumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas sebagai input tenaga kerja dalam kegiatan
pembangunan sehingga pendidikan dapat memacu produktivitas dalam
pembangunan, dengan demikian upaya-upaya memacu pembangunan sangat
berkaitan erat dengan mengupayakan pendidikan secara berkesinambungan,
terprogram melalui perencanaan dan kebijaksanaan di bidang pendidikan
secara tepat pula. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila ditunjang oleh
lembaga pendidikan dan proses belajar mengajar yang terintegrasi antara satu
dengan yang lainnya (Syarif, 2011).
Tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan belajar, yang berlangsung
terus-menerus dalam kehidupan manusia. Hasil dari belajar adalah perubahan
pada diri individu yaitu diperolehnya pengetahuan atau kemampuan baru yang
pada dasarnya diperoleh karena latihan, bukan karena proses kematangan
(Suryabrata, 2006). Hasil dari proses belajar itu ialah prestasi belajar. Prestasi
belajar ini merupakan manifestasi dari kemampuan siswa dalam memahami
kebutuhannya akan pengetahuan. Prestasi belajar yang membanggakan akan
memacu prestasi belajar berikutnya.
karena itu guru sebagai pihak yang
commit Oleh
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berhadapan langsung dengan murid, perlu memahami faktor-faktor psikologis
yang berperan dan mendukung prestasi belajar siswa. Hal ini penting karena
keberhasilan siswa dipengaruhi oleh faktor guru, lingkungan sekolah, dan
siswa sekaligus. Termasuk dalam faktor guru ini yaitu kemampuan guru
dalam memahami materi pelajaran dan kondisi psikologis, sosial, dan fisik
siswa (Tarkelin dan Andjariah, 2007).
Faktor guru (dosen) yang cukup penting dan berpengaruh langsung
terhadap prestasi belajar siswa adalah kemampuan komunikasi interpersonal
guru. Kemampuan komunikasi interpersonal adalah kemampuan guru dalam
melakukan komunikasi dengan siswanya, sehingga komunikasi yang lancar
antara guru dan siswa akan membantu siswa mencapai prestasi yang tinggi.
Dalam melakukan komunikasi dengan siswa, guru tidak hanya menyampaikan
materi pelajaran saja, tetapi juga membantu mendorong perkembangan siswa
ke arah yang lebih baik. Aspek perkembangan itu antara lain meliputi sikap,
nilai-nilai luhur, dan penyesuaian diri (Slameto, 2005). Oleh karena itu mudah
dipahami bila guru yang kemampuan komunikasi interpersonalnya bagus tidak
hanya prestasi belajar siswanya yang meningkat, tetapi juga segala petuah
guru akan dianut oleh siswa.
Komunikasi interpersonal tersebut dapat terjadi pada proses belajar
mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Membahas mengenai
masalah proses belajar mengajar di perguruan tinggi, hubungan antara dosen
dengan mahasiswa dalam berkomunikasi sangat perlu. Apabila hubungan
antar dosen dengan mahasiswa tidak harmonis, maka dapat menciptakan
komunikasi yang tidak baik (Ernawati dan Tjalla, 2012). Tujuan komunikasi
commit to user
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tidak akan tercapai apabila suatu komunikasi tidak berjalan secara efektif.
Efektivitas

komunikasi

interpersonal

tercapai,

bila

komunikan

menginterpretasikan pesan yang diterima mempunyai makna yang sama
dengan

maksud

mengungkapkan

pesan
ciri-ciri

yang

disampaikan

efektifitas

komunikasi

oleh

komunikatornya

interpersonal,

yaitu:

keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan. Komunikasi yang
baik akan membuat arti tentang pentingnya hubungan individual. Sebuah
Hubungan komunikasi diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam
mencapai prestasi belajarnya (Ernawati dan Tjalla, 2012)
Motivasi belajar siswa memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap
keberhasilan proses maupun hasil belajar siswa. Salah satu indikator kualitas
pembelajaran adalah adanya semangat maupun motivasi belajar dari para
siswa. Motivasi memiliki pengaruh terhadap perilaku belajar siswa, yaitu
motivasi mendorong meningkatnya semangat dan ketekunan dalam belajar.
Motivasi belajar memegang peranan yang penting dalam memberi gairah,
semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga siswa yang mempunyai
motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan
belajar yang pada akhirnya akan mampu memperoleh prestasi yang lebih
baik. Dalam pengertian umum, motivasi merupakan daya penggerak dalam
diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan
tertentu (Nasution, 2004).
Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dalam diri individu sendiri
tanpa ada paksaan dari orang lain,melainkan atas dasar kemauan diri sendiri
sedangkan motivasi ekstrinsik
adalah
yang timbul sebagai akibat
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pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya stimulus atau rangsangan,
suruhan atau bahkan paksaan dari orang lain, sehingga dalam kondisi
demikian seseorang mau melakukan tindakan. Motivasi intrinsik biasanya
lebih bertahan lama dan efektif dibandingkan motivasi ekstrinsik (Samsudin,
2006). Apabila seseorang telah termotivasi dalam melakukan suatu kegiatan
seperti belajar, maka yang bersangkutan akan terus memotivasi dirinya
sampai kegiatan itu selesai. Sebaliknya, jika seseorang sering tidak
termotivasi, maka yang bersangkutan tidak akan memiliki motivasi sampai
kegiatan belajar yang dijalaninya selesai, karena motivasi itu datangnya dari
diri sendiri (Winkel, 2006).
Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang merupakan
salah satu perguruan tinggi dengan orientasi Pendidikan Diploma III
keperawatan ditujukan untuk menghasilkan tenaga perawat pada tingkat ahli
madya keperawatan, yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan
kompetensinya yaitu otoritas dalam memberikan pelayanan keperawatan
Hasil survey pendahuluan di Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang
adalah bahwa pihak kampus berusaha membentuk sumber daya manusia yang
memiliki kemampuan prestasi belajar yang baik. Usaha tersebut seperti cara
dosen saat menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar serta
kelengkapan fasilitas kampus yang mendukung lingkungan belajar. Namun,
dalam kenyataannya dengan kondisi proses belajar mengajar yang sudah baik
dan fasilitas kampus yang mendukung lingkungan belajar kampus sudah baik
dan nyaman namun masih ada mahasiswa yang memiliki indeks prestasi
kurang dari 2,75.
Berdasarkan dari beberapa permasalahan tersebut, maka, maka penulis
commit to user
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KETERAMPILAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN MOTIVASI
BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA AKADEMI
KEPERAWATAN KARYA BAKTI NUSANTARA MAGELANG”.

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah keterampilan komunikasi interpersonal berhubungan dengan
prestasi belajar mahasiswa, setelah mengontrol pengaruh motivasi belajar
sebagai factor perancu ?
2. Apakah

motivasi belajar

berhubungan dengan

prestasi belajar

mahasiswa, setelah mengontrol pengaruh komunikasi interpesonal sebagai
faktor perancu ?
3. Apakah prestasi belajar mahasiswa berhubungan dengan motivasi belajar
dan keterampilan komunikasi interpersonal, setelah mengontrol pengaruh
motivasi belajar dan komunikasi interpersonal sebagai faktor perancu ?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Menganalisis hubungan keterampilan komunikasi interpersonal dan
motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa.
2. Tujuan Khusus
a. Mendeskripsikan keterampilan komunikasi interpesonal mahasiswa di
Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang.
b. Mendeskripsikan

motivasi

belajar

mahasiswa

Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang.
commit to user

di

Akademi

6
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

c. Mendeskripsikan prestasi belajar mahasiswa di Akademi Keperawatan
Karya Bakti Nusantara Magelang.

D. Manfaat Penelitian
1.

Manfaat Teoretis
Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan
mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama,
sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi atau titik
tolak tambahan bila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya bagi pihak
lain yang ingin mempelajari mengenai pengaruh komunikasi interpersonal
dan motivasi terhadap prestasi belajar.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat menerapkan
ilmu yang telah diperoleh selama ini dan diharapkan dapat menambah
pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai pengaruh komunikasi
interpersonal dan motivasi pada institusi pendidikan.

commit to user
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Keterampilan Komunikasi Interpersonal
a. Pengertian Komunikasi
Setiap ahli mendefinisikan komunikasi dari sudut yang berbedabeda akan tetapi pada intinya adalah sama. Berelson dan Steiner
mendefinisikan komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, emosi,
keterampilan dan seterusnya melalui penggunaan simbol-kata, gambar,
angka, grafik dan yang lain-lain (Fisher, 2005).
Komunikasi diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang
komunikator menyampaikan sesuatu pesan (biasanya berupa lambanglambang dalam bentuk kata-kata) untuk merubah tingkah laku orang
(Meinanda, 2007). Komunikasi itu bisa dikatakan sebagai bentuk
penyampaian pesan dari satu orang pada orang lainnya yang diajak
berkomunikasi. Kegiatan komunikasi atau proses pemindahan inilah
yang disebut sebagai komunikasi. Komunikasi sebagai suatu proses
pemindahan informasi terjadi antara sumber komunikasi dengan
penerimanya.
Dengan demikian hasil proses komunikasi adalah terjadinya
perubahan pada diri orang yang menerima pesan sebagai upaya
pengungkapan ide, gagasan, perasaan dan harapan-harapannya.
Sementara itu Susanto (2005) mendefinisikan komunikasi sebagai
commit to user
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yang mengandung arti tertentu dari individu yang satu ke individu
lainnya atau dari kelompok satu kekelompok lainnya. Dari definisi
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia
ada interaksi baik antar individu maupun antar kelompok.
Nursalam (2008) menyatakan bahwa komunikasi dalam praktik
keperawatan profesional merupakan unsur utama bagi perawat dalam
melaksanakan asuhan keperawatan untuk mencapai hasil yang optimal.
Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan
keperawatan adalah pertukaran informasi secara verbal terutama
pembicaraan terutama pembicaraan dengan tatap muka. Keuntungan
komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan tiap
individu untuk memberikan respon secara langsung.
Menurut Nursalam (2008) tujuan komunikasi verbal adalah
assertiveness. Perilaku asertif adalah suatu cara komunikasi yang
memberikan kesempatan kepada individu untuk mengekspresikan
perasaannya secara langsung, jujur dan cara yang sesuai tanpa
menyinggung perasaan lawan komunikasinya. Dalam bersikap asertif,
seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam
mengekspresikan

perasaan,

pendapat

dan

kebutuhan

secara

proporsional, tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan
ataupun merugikan pihak lainnya.
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang meliputi
penyampaian atau penerimaan pesan sehingga tercapai kesamaan
commit to user
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makna diantara orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi
tersebut.
b. Pengertian Komunikasi Interpersonal
Komunikasi interpersonal menurut Muhammad (2004) adalah
proses pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang
seseorang lainnya atau biasanya diantara dua orang dapat langsung
diketahui umpan baliknya.
Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu
orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil
orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk
memberikan umpan balik segera (Effendy, 2003).
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai suatu proses
pertukaran informasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara
langsung terlibat dalam penyampaian dan penerimaan pesan secara
katif dan dapat langsung diketahui umpan baliknya.
c. Unsur-unsur Komunikasi Interpersonal
Purwanto

(2003)

menyebutkan

unsur-unsur

komunikasi

interpersonal adalah sebagai berikut :
1) Komunikator, komunikator adalah orang yang memprakarsai
adanya komunikasi.
2) Pesan yang akan disampaikan yang berupa ide, pendapat, pikiran
dan saran.
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3) Saluran komunikasi, saluran komunikasi adalah segala sarana yang
dipergunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan yang
ingin disampaikan olehp ihak lain.
4) Metode komunikasi. Metode komunikasi adalah segala cara yang
dipergunakan dalam megnadakan hubungan dengan orang lain.
5) Komunikan. Komunikan adalah orang yang menjadi objek dalam
komunikasi.
6) Lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi adalah suasana
dimana proses komunikasi berlangsung.
7) Umpan balik dari komunikan dan komunikator.
d. Tujuan Komunikasi Interpersonal
Komunikasi interpersonal mungkin mempunyai beberapa tujuan.
Menurut Muhammad (2004) beberapa tujuan dari komunikasi
interpersonal antara lain adalah :
1) Menemukan Diri Sendiri
Salah

satu

tujuan

komunikasi

interpersonal

adalah

menemukan personal atau pribadi. Bila seseorang terlibat dalam
pertemuan interpersonal dengan orang lain, maka orang tersebut
belajar banyak sekali tentang diri orang lain. Komunikasi
interpersonal memberikan kesempatan untuk berbicara tentang apa
yang dusukai, atau mengenai diri. Adalah sangat menarik bila
berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita
sendiri. Dengan membicarakan diri dengan orang lain, memberikan
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sumber balikan yang luar biasa pada perasaan, pikiran, dan tingkah
laku seseorang.
2) Menemukan Dunia Luar
Hanya komunikasi interpersonal menjadikan seseorang dapat
memahami lebih banyak tentang dirinya dan orang lain. Banyak
informasi yang diketahui datang dari komunikasi interpersonal,
meskipun banyak jumlah informasi yang datang dari media massa
hal

itu

seringkali

didiskusikan

dan

akhirnya

dipelajari

atau didalami melalui interaksi interpersonal.
3) Membentuk dan Menjaga Hubungan yang Penuh Arti
Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah
membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak
dari waktu yang dipergunakan dalam komunikasi interpersonal
diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan
orang lain.
4) Berubah Sikap dan Tingkah Laku
Banyak waktu yang dipergunakan untuk mengubah sikap dan
tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Seseorang
boleh menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya
mencoba diet yang baru, membeli barang tertentu, melihat film,
menulis membaca buku, memasuki bidang tertentu dan percaya
bahwa sesuatu itu benar atau salah.
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5) Untuk Bermain dan Kesenangan
Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan
utama adalah mencari kesenangan. Berbicara dengan teman
mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pecan, berdiskusi
mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu pada
umumnya hal itu adalah merupakan pembicaraan yang untuk
menghabiskan

waktu.

Dengan

melakukan

komunikasi

interpersonal semacam itu dapat memberikan keseimbangan yang
penting dalam pikiran yang memerlukan rileks dari semua
keseriusan di lingkungan.
6) Untuk Membantu
Ahli-ahli
menggunakkan

kejiwaan,

ahli

komunikasi

psikologi
interpersonal

klinis

dan

dalam

terapi

kegiatan

profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Contohnya
adalah membantu orang lain dalam interaksi interpersonal seharihari, berkonsultasi dengan seorang teman yang putus cinta,
berkonsultasi dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang
sebaiknya diambil dan lain sebagainya, konsultasi tentang
pekerjaan antar perawat, ataupun juga membantu klien dalam
penanganan sakitnya.
e. Aspek-aspek komunikasi interpersonal
Aspek-aspek komunikasi interpersonal menurut De Vito dalam
Darmawan (2002) adalah sebagai berikut :
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1) Keterbukaan (Openness)
Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek
dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal
yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya
berinteraksi. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera
membukakan semua riwayat hidupnya, memang ini mungkin
menarik, tapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya,
harus ada kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan
informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan
diri ini patut.
Aspek keterbukaan yang kedua mengacu kepada kesediaan
komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang
datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada
umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan.
Seseorang yang ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa
yang diucapkan dan orang tersebut berhak mengharapkan hal ini.
Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidak acuhan, bahkan
ketidaksependapatan

jauh

lebih

menyenangkan.

Seseorang

memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan
terhadap orang lain.
2) Empati (empathy)
Empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa
yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut
pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu.
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Bersimpati, di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau
merasa ikut bersedih. Sedangkan berempati adalah merasakan
sesuatu seperti orang yang mengalaminya, berada di kapal yang
sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama.
Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman
orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan
mereka

untuk

masa

mendatang.

Seseorang

dapat

mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non verbal.
Secara nonverbal, seseorang dapat mengkomunikasikan empati
dengan memperlihatkan (1) keterlibatan aktif dengan orang itu
melalui ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai; (2)
konsentrasi terpusat meliputi komtak mata, postur tubuh yang
penuh perhatian, dan kedekatan fisik; serta (3) sentuhan atau
belaian yang sepantasnya.
3) Sikap mendukung (supportiveness)
Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan
dimana terdapat sikap mendukung (supportiveness). Komunikasi
yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana
yang

tidak

mendukung.

Seseorang

memperlihatkan

sikap

mendukung dengan bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2)
spontan, bukan strategik, dan (3) provisional, bukan sangat yakin.
4) Sikap positif (positiveness)
Seseorang dapat mengkomunikasikan sikap positif dalam
komunikasi interpersonal dengan sedikitnya dua cara: (1)
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menyatakan sikap positif dan (2) secara positif mendorong orang
yang menjadi teman berinteraksi. Sikap positif mengacu pada
sedikitnya dua aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama,
komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap
positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk
situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi
yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada
berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau
tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana
interaksi.
5) Kesetaraan (Equality)
Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah
seorang mungkin lebih pandai. Lebih kaya, lebih tampan atau cantik,
atau lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang
yang

benar-benar

setara

dalam

segala

hal.

Terlepas

dari

ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila
suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam
bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa
masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk
disumbangkan. Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai
oleh kesetaraan, ketidak sependapatan dan konflik lebih dillihat
sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada
sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain, kesetaraan tidak
mengharuskan orang menerima dan menyetujui begitu saja semua
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perilaku verbal dan non verbal pihak lain. Kesetaraan berarti
menerima pihak lain.
f. Efektivitas Komunikasi Interpersonal Mahasiswa-Dosen
Manusia pada hakekatnya adalah makhluk monodualis, yaitu
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial
manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk berafiliasi, yaitu menjalin
hubungan dengan orang lain. Dalam menjalin hubungan dengan orang
lain manusia melakukan komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan
menyatakan suatu gagasan dan menerima umpan balik dengan cara
menafsirkan pernyataan tentang gagasan dan pernyataan orang lain.
Komunikasi

tidak

hanya

sekedar

menyampaikan

pesan

dari

komunikator ke komunikan, tetapi ada umpan balik dari pesan yang
disampaikan (Gunawati, Hartati dan Listiara, 2006).
Komunikasi interpersonal antara dosen dengan mahasiswa atau
antara mahasiswa dengan mahasiswa. Keeefektifan komunikasi
tersebut tergantung dari kedua belah pihak, namun, karena dosen yang
memegang kendali maka tanggungjawab terjadinya komunikasi
interpersonal yang sehat dan efektif terletak di tangan dosen.
Kemampuan untuk mengungkapkan perasaan mahasiswa, kemampuan
ini berkaitan dengan penciptaan iklim yang positif dalam kegiatan
belajar, yang memungkinkan mahasiswa mau mengungkapkan
perasaan atau masalah yang dihadapinya tanpa merasa dipaksa.
Kemampuan menjelaskan perasaan yang diungkapkan mahasiswa. Bila
mahasiswa sudah bebas mengungkapkan perasaan/masalah yang
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dihadapinya, tugas dosen kini adalah membantu mahasiswa untuk
mengklarifikasi ungkapan perasaan tersebut.
Komunikasi interpersonal biasanya melibatkan dua orang atau
lebih, yaitu sebagai komunikator dan sebagai komunikan. Komunikasi
interpersonal tidak hanya dapat berlangsung satu arah, akan tetapi
dapat juga berlangsung dua arah (Walgito, 2004). Komunikasi dua
arah adalah komunikasi yang melibatkan pihak komunikator dan
komunikan yang terlibat secara aktif dalam proses komunikasi.
Komunikasi dua arah memungkinkan pihak komunikan untuk
memberikan respon, berupa umpan balik dari pesan yang telah
diterima kepada komunikator.
Berbicara masalah proses belajar mengajar di perguruan tinggi,
hubungan antara dosen dengan mahasiswa dalam berkomunikasi
sangat perlu. Apabila hubungan antara dosen dengan mahasiswa tidak
harmonis, dapat menciptakan komunikasi yang tidak baik. Komunikasi
turut menentukan untuk membuat manusia menjadi tahu dan
mendapatkan pengetahuan sebagai sumber ilmu. Pengetahuan pada
mahasiswa dapat dicerminkan oleh prestasi akademik dengan nilai
indeks prestasi yang didapat. Prestasi belajar akademik dapat optimal
jika dibangun dengan komunikasi yang baik. Menciptakan komunikasi
yang baik diperlukan kemampuan komunikasi seperti menulis,
membaca, berbicara, mendengarkan, dan berpikir (kemampuan
bernalar).
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Menciptakan hubungan yang harmonis, antara dosen dan
mahasiswa tidak hanya dilakukan di depan kelas, tetapi juga dilakukan
melalui kegiatan belajar mengajar yang lainnya seperti, pertemuan
diluar jam perkuliahan yang bersifat komunikasi dua arah. Komunikasi
tersebut dapat menyebabkan hubungan timbal balik antara dosen dan
mahasiswa, seperti dosen dapat menanyakan keadaan mahasiswa dan
mahasiswa juga dapat mengajukan berbagai persoalan dan hambatan
yang dihadapinya (Ernawati & Tjalla, 2012).
Demi lancarnya kegiatan mahasiswa dalam dunia perkuliahan,
seringkali mahasiswa terbantu dengan adanya seorang dosen wali.
Peran dosen wali sangat membantu mahasiswa dengan setiap
permasalahan yan ada di kampus, entah itu tentang mata perkuliahan,
atau sering juga menjadi orang yang dapat diajak curhat tentang
masalah lain apabila hubungan keakraban mahasiswa-dosen terjadi.
Hal itu yang menyebabkan adanya keseringan komunikasi antar
keduanya.
Komunikasi mahasiswa-dosen dapat berlangsung secara dialogis.
Salah satu keuntungan komunikasi dialogis adalah adanya kesempatan
bagi mahasiswa untuk bersikap responsif dalam mengetengahkan
pendapat atau pertanyaan pada dosen wali tersebut. Adanya
kesempatan dalam memberi umpan balik secara langsung dalam
komunikasi dialogis dapat mengurangi adanya kesalahan dalam
interpretasi pesan, dan apabila terjadi kesalahan dalam interpretasi
pesan dapat segera diketahui atau dibenahi saat itu juga, sehingga
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tercipta kondisi kesamaan dalam interpretasi antara mahasiswa-dosen.
Kondisi adanya kesamaan dalam interpretasi antara mahasiswa-dosen
menunjukkan adanya komunikasi yang efektif (Ernawati dan Tjalla,
2012).
Komunikasi

dapat

disebut

efektif,

bila

komunikan

menginterpretasikan pesan yang diterima mempunyai makna yang
sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh komunikator.
Komunikasi interpersonal yang efektif dapat menunjukkan ada
pemahaman yang sama atas pesan yang disampaikan pada saat
komunikasi berlangsung antara komunikator dan komunikan. Perlu
diketahui

bahwa

untuk

melihat

efektif

tidaknya

komunikasi

interpersonal yang berlangsung, dapat dilihat dari umpan balik antara
pemberi dan penerima pesan. Umpan balik dapat berupa pernyataan,
sikap dan tindakan (Tarkelin dan Andjariah,2007)..
2. Motivasi
Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar
terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan
sesuatu yang telah ditetapkan (Samsudin, 2006).

Motivasi adalah

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang
agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan
segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2009).
Motivasi adalah sesuatu pokok, yang menjadi dorongan seseorang untuk
bekerja (Arep dan Tanjung, 2003).
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Motivasi seringkali diartikan sebagai dorongan. Dorongan atau tenaga
tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga
motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan manusia untuk
bertingkah laku di dalam perbuatannya yang mempunyai tujuan tertentu.
Widyastuti dalam Benny dan Yuskar (2005) menyatakan

bahwa :

motivasi dimulai dari adanya perubahan energi atau tenaga dalam diri
pribadi seseorang yang mengarah pada tingkah laku seseorang untuk
mencapai tujuan.
Dalam kegiatan belajar, maka motivasi belajar dapat dikatakan sebagai
keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan
kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki
oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2007).
Motivasi belajar secara umum adalah kecenderungan individu untuk
melakukan usaha yang aktif guna mencapai keberhasilan yang setinggitingginya. sedang motivasi belajar secara khusus adalah kecenderungan
individu untuk melakukan usaha dan kegiatan belajar guna meraih
keberhasilan setinggi-timgginya dalam prestasi belajar.
a. Aspek-Aspek Motivasi Belajar
Terdapat

dua aspek dalam teori motivasi

belajar

yang

dikemukakan oleh Santrock (2007), yaitu:
1) Motivasi ekstrinsik, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan
sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik
sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan
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hukuman. Misalnya, murid belajar keras dalam menghadapi ujian
untuk mendapatkan nilai yang baik. Terdapat dua kegunaan dari
hadiah, yaitu sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas, dimana
tujuannya adalah mengontrol perilaku siswa, dan mengandung
informasi tentang penguasaan keahlian.
2) Motivasi intrinsik, yaitu motivasi internal untuk melakukan sesuatu
demi sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya, murid belajar
menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang
diujikan itu. Murid termotivasi untuk belajar saat mereka diberi
pilihan, senang menghadapi tantangan yang sesuai dengan
kemampuan mereka, dan mendapat imbalan yang mengandung nilai
informasional tetapi bukan dipakai untuk kontrol, misalnya guru
memberikan pujian kepada siswa. Terdapat dua jenis motivasi
intrinsik, yaitu:
a) Motivasi intrinsik berdasarkan determinasi diri dan pilihan
personal. Dalam pandangan ini, murid ingin percaya bahwa
mereka melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena
kesuksesan atau imbalan eksternal. Minat intrinsik siswa akan
meningkat jika mereka mempunyai pilihan dan peluang untuk
mengambil tanggung jawab personal atas pembelajaran mereka.
b) Motivasi intrinsik berdasarkan pengalaman optimal. Pengalaman
optimal kebanyakan terjadi ketika orang merasa mampu dan
berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu aktivitas serta terlibat
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dalam tantangan yang mereka anggap tidak terlalu sulit tetapi
juga tidak terlalu mudah.
b. Fungsi Motivasi Belajar
Motivasi dalam belajar sangat penting artinya untuk mencapai
tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi
siswa dalam belajar perlu dibangun. Menurut Nasution (2004) motivasi
memiliki tiga fungsi yaitu: 1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi
sebagai penggerak motor yang melepas energi. 2) Menentukan arah
perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai dan 3)
Menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna
mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak
bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi.
Motivasi yang lebih baik dalam beajar akan menunjukkan hasil yang
baik, dengan kata lain bahwa dengan usaha yang tekun yang didasari
adanya motivasi, akan dapat melahirkan prestasi yang baik.
McClelland dan Atkinson dalam Nasution (2004) mengemukakan
bahwa motivasi yang paling penting untuk psikologis pendidikan
adalah motivasi berprestasi, dimana seseorang cenderung untuk
berjuang mencapai sukses atau memilih kegiatan yang berorientasi
untuk tujuan sukses atau gagal. Intensitas motivasi siswa akan sangat
menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar siswa tersebut.
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c. Faktor yang mempengaruhi motivasi
Motivasi belajar merupakan suatu dorongan pada diri mahasiswa
baik

secara

intrinsik

maupun

secara

ekstrinsik

yang

dapat

menimbulkan kegiatan untuk belajar lebih efektif. Makin tinggi
motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa, makin besar pula usaha
yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai hasil belajar yang tinggi
(Upoyo dan Sumarwati, 2011).
Motivasi belajar mahasiswa dapat dipengaruhi dari dua faktor
yaitu internal dan eksternal. Faktor dari dalam diri mahasiswa antara
lain adalah minatnya terhadap bidang ilmu yang dipelajari serta
orientasinya dalam mengikuti pendidikan tinggi. Sedangkan faktorfaktor yang ada di dalam lingkungan belajarnya adalah kualitas dosen,
bobot materi kuliah, metode perkuliahan, kondisi dan suasana ruang
kuliah, serta fasilitas perpustakan (Pujadi, 2007).
Suryabrata (2006), menyatakan ada beberapa faktor yang
mempengaruhi motivasi belajar antara lain: a) Faktor Eksternal - Faktor
dari luar individu yang terbagi menjadi dua: faktor sosial meliputi
faktor manusia lain baik hadir secara langsung atau tidak langsung dan
faktor non sosial meliputi keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu,
tempat belajar, dan lain-lain. b) Faktor Internal - Faktor dari dalam diri
individu yang terbagi menjadi dua: faktor fisiologis meliputi keadaan
jasmani dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis dan faktor psikologis
meliputi minat, kecerdasan, dan persepsi.
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Menurut Sardiman (2007), ada beberapa bentuk dan cara untuk
menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, antara lain:
1) Memberi angka, yang merupakan simbol dari kegiatan belajar,
banyak siswa yang belajar hanya untuk mendapatkan angka/nilai
yang baik. Biasanya siswa yang dikejar adalah nilai ulangan atau
nilai-nilai dalam raport.
2) Hadiah, hadiah juga dapat digunakan sebagai motivasi, tetapi tidak
selalu demikian. Karena hadiah untuk pekerjaan mungkin tidak
akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat
dalam pekerjaan tersebut.
3) Saingan/kompetisi, persaingan dapat juga digunakan sebagai
motivasi, baik persaingan individual atau persaingan kelompok
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
4) Keterlibatan diri, keterlibatan diri ini menumbuhkan kesadaran pada
siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai
tantangan sehingga kerja keras dengan mempertaruhkan harga diri,
adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang sangat penting.
5) Memberi ulangan, para siswa akan giat belajar apabila mengetahui
akan adanya ulangan
6) Mengetahui hasil, dengan mengetahui hasil apalagi terjadi
kemajuan akan mendorong siswa untuk giat belajar.
7) Pujian, sebagai hadiah yang positif yang sekaligus memberikan
motivasi yang baik
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8) Hukuman, sebagai hadiah yang negatif tetapi kalau diberikan secara
tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.
9) Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud
untuk belajar
10) Minat, motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga
minat sehingga tepatlah kalau minat merupakan motivasi yang
pokok, proses belajar itu akan berjalan lancar apabila disertai
dengan minat.
11) Tujuan yang diakui, rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik
oleh siswa akan merupakan alat motivasi yang sangat penting.
Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa
sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk
terus belajar.
3. Prestasi Belajar
a. Pengertian
Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari berbuatan belajar,
karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar
adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Bagi seorang siswa,
belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang
anak dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami
oleh anak tersebut.
Winkel (2007) berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat
dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung
dalam

interaksi aktif dengan lingkungan,
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perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu
bersifat relatif konstan dan berbekas. Belajar tidak hanya dapat
dilakukan di sekolah saja, namun dapat dilakukan dimana-mana, seperti
di

rumah

ataupun

dilingkungan

masyarakat.

Irwanto

(2007)

berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum
mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu.
Prestasi belajar siswa merupakan hasil yang diperoleh dari proses
belajar mengajar. Prestasi belajar siswa adalah perubahan dalam hal
kecakapan tingkah laku ataupun kemampuan yang dapat bertambah
selama beberapa waktu dan tidak disebabkan oleh proses pertumbuhan,
tetapi adanya situasi belajar, perwujudan dalam bentuk hasil proses
belajar tersebut dapat berupa pemecahan lisan atau tulisan, dan
ketrampilan serta pemecahan masalah yang langsung dapat diukur atau
dinilai dengan menggunakan tes-tes yang berstandar (Djamarah, 2006).
Prestasi belajar menurut Hamalik (2005) adalah prestasi belajar
yang berupa adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah
menerima pelajaran atau setelah mempelajari sesuatu. Ada banyak
pengertian tentang prestasi belajar. Berdasarkan pengertian di atas maka
yang dimaksudkan dengan prestasi belajar adalah hasil belajar/ nilai
pelajaran

sekolah

yang

dicapai

oleh

siswa

berdasarkan

kemampuannya/ usahanya dalam belajar.
Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran serta penilaian usaha
belajar (Tirtonegoro, 2004). Dalam setiap perbuatan manusia untuk
mencapai tujuan, selalu diikuti oleh pengukuran dan penilaian,
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demikian pula halnya dengan proses pembelajaran. Dengan mengetahui
prestasi belajar, dapat diketahui kedudukan anak di dalam kelas, apakah
anak termasuk kelompok pandai, sedang atau kurang. Prestasi belajar
ini dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun simbol pada periode
tertentu, misalnya tiap caturwulan atau semester. Nasution (2004)
menyatakan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan seseorang
terhadap pengetahuan atau keterampilan tertentu dalam suatu mata
pelajaran, yang lazim diperoleh dari nilai tes atau angka yang diberikan
guru. Bila angka yang diberikan guru rendah, maka prestasi seseorang
dianggap rendah. Bila angka yang diberikan guru tinggi, maka prestasi
seorang siswa dianggap tinggi sekaligus dianggap sebagai siswa yang
sukses dalam belajar.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Djamarah (2006) mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor
yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu sebagai berikut:
1) Faktor pada pihak siswa, terdiri dari:
a) Faktor-faktor psikis intelektual, yang meliputi taraf intelegensi,
meliputi motivasi belajar, sikap perasaan, minat, kondisi akibat
keadaan sosiokultural atau ekonomi.
b) Faktor-faktor fisik yang meliputi keadaan fisik
2) Faktor dari luar siswa yang terdiri dari:
a) Faktor-faktor pengatur proses belajar di sekolah, yang meliputi
kurikulum pengajaran, disiplin sekolah, teacher effectiveness,
fasilitas belajar dan pengelompokan siswa.
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b) Faktor-faktor sosial di sekolah yang meliputi sistem sosial, status
sosial dan interaksi guru dan siswa
c) Faktor situasional, yang meliputi keadaan politik ekonomis,
keadaan waktu dan tempat serta musim iklim.
Dari pendapat tersebut bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi
belajar siswa yaitu dari dalam (intern) siswa itu sendiri dan faktor yang
berasal dari pengaruh luar siswa (ekstern). Sehubungan dengan hal
tersebut agar siswa dapat memperoleh prestasi belajar siswa yang
seoptimal mungkin, maka siswa perlu meningkatkan kemampuan,
minat dan motivasi yang ada dalam dirinya. Demikian pula halnya
dengan faktor yang ada di luar diri siswa. Faktor ini dapat mendorong
dan menghambat siswa dalam proses belajar. Lingkungan keluarga,
sekolah dan masyarakat dapat memberi dukungan siswa dalam belajar.
Diantara ketiga lingkungan tersebut, lingkungan sekolah merupakan
lingkungan yang terpenting yang berfungsi sebagai lingkungan kedua
yang sangat mendukung dalam mendidik anak atau siswa, setelah
lingkungan utama yaitu lingkungan keluarga.
Sardiman (2010) menyatakan bahwa ada dua faktor yang
mempengaruhi prestasi belajar yaitu : faktor yang berasal dari dalam
siswa (internal), faktor internal ini biasanya berupa minat, motivasi,
kondisi fisik sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa
(eksternal), biasanya berupa : hadiah, guru/dosen, keluarga.
Dari pengertian di atas

jelaslah bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar ada dua macam yaitu faktor internal dan faktor
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eksternal. Faktor internal adalah kondisi belajar yang mempengaruhi
perbuatan belajar berasal dari diri anak itu sendiri Natawijaya (2009),
yang antara lain adalah: motif, kematangan, kondisi jasmani, keadaan
alat indera, minat dan kemampuan. Faktor eksternal dalam belajar
adalah faktor yang berasal dari luar diri pelajar seperti penghargaan,
hadiah, maupun hukuman. Belajar akan lebih berhasil bila individu
yang belajar diberikan hadiah yang dapat memperkuat stimulus dan
respon.

B. Penelitian Terdahulu
1. Sri Agustiana (2010) dengan judul Hubungan minat dan Motivasi Menjadi
Perawat dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Program Studi D – III
Keperawatan di Stikes Hutama Abdi Husada Tulung Agung. Tesis:
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desain yang
digunakan deskriptif analitik dengan rancangan korelasional. Teknik
analisis data menggunakan uji korelasi ganda.

Hasil penelitian

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara minat dengan
prestasi belajar (ρ= 0.02), ada hubungan yang signifikan antara motivasi
dengan prestasi belajar (ρ= 0,01), dan ada korelasi yang signifikan secara
bersama antara minat dan motivasi dengan prestasi belajar, nilai F hitung
lebih kecil dari F tabel (12.035 > 3,07).
2. Arini (2010) dengan judul Pengaruh Tingkat Intelegensi dan Motivasi
Belajar Terhadap Prestasi Akademik Siswa Kelas II SMA Negeri 99
Jakarta. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji t,
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uji F dan koefisien determinasi. Hasil analisis diperoleh bahwa ada
pengaruh signifikan variabel tingkat intelegensi dan motivasi belajar
terhadap prestasi akademik siswa baik secara parsial maupun secara
bersama-sama.
3. Ernawati dan Tjala (2012) dengan judul Hubungan komunikasi
interpersonal antara mahasiswa dan dosen dengan prestasi akademik
mahasisawa fakultas psikologi Universitas Gunadarma. Subjek dalam
penelitian ini adalah 50 orang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas
Gunadarma angkatan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koefisien
korelasi (r)= 0,36, taraf signifikansi = 0,00 (P<0,05) berarti bahwa ada
hubungan yang signifikan antara komunikasi interpersonal antara
mahasiswa dan dosen dengan prestasi akademik mahasiswa fakultas
psikologi Universitas Gunadarma.
4. Joni (2013) dengan judul Pengaruh Disiplin Belajar Dan Komunikasi
Interpesonal Kelurga Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII SMP
Negeri 13 Padang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif asosiatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 13 Padang dengan
teknik pengambilan sampel dilakukan secara proportional random
sampling dengan jumlah sampel 76 orang. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh yang signifikan disiplin belajar
terhadap hasil belajar IPS siswa SMP Negeri 13 Padang dengan nilai sig.
0,001 < α = 0,05 yang membuktikan bahwa hipotesis diterima, (2) terdapat
pengaruh yang signifikan komunikasi interpersonal keluarga terhadap
hasil belajar siswa SMP Negeri 13 Padang dengan nilai sig. 0,002 < α =
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0,05 yang membuktikan bahwa hipotesis diterima, dan (3) terdapat
pengaruh yang signifikan disiplin belajar dan komunikasi interpersonal
keluarga terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VII SMP Negeri 13 Padang
dengan nilai sig. 0,000 < α = 0,05 yang membuktikan bahwa hipotesis
diterima.
5. Sari dan Chairiyati (2012) dengan judul Hubungan Efektifitas Komunikasi
Interpersonal Antara Dosen Dan Mahasiswa Dengan Prestasi Akademik
Mahasiswa Psikologi Universitas Bina Nusantara.

Penelitian

ini

menggunakan 83 responden yaitu mahasiswa Psikologi Universitas Bina
Nusantara Jakarta. Teknik analisis data menggunakan rank spearman.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara
komunikasi interpersonal dengan prestasi akademik dengan korelasi (r) =
0,238 dengan signifikansi 0,030 (p>0,05).

C. Kerangka Berpikir
Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan
sebagai berikut :

Keterampilan
Komunikasi
Interpersonal

Transfer of
knowledge
Perilaku

Motivasi

belajar
Gambar 2.1. Kerangka berpikir
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D. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
4. Terdapat hubungan antara keterampilan komunikasi interpersonal dan
prestasi belajar mahasiswa,
setelah mengontrol pengaruh motivasi belajar semakin baik keterampilan
komunikasi interpersonal semakin baik prestasi belajar.
5. Terdapat hubungan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar
mahasiswa, setelah mengontrol pengaruh keterampilan komunikasi
interpersonal semakin tinggi motivasi belajar maka semakin baik prestasi
belajar.
Semakin tinggi motivasi belajar, semakin baik prestasi belajar
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di Akademi Keperawatan Karya
Bakti Nusantara Magelang. Pelaksanaan penelitian bulan Desember 2013 s/d
Februari 2014.

B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan desain
analitik observasional dan pendekatan cross sectional.

C. Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Populasi penelitian adalah mahasiswa pada Akademi Keperawatan
Karya Bakti Nusantara Magelang Tingkat I sebanyak 115 mahasiswa.
Populasi sumber (populasi terjangkau) adalah mahasiswa tingkat I
Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang. Pilihan sampel
ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalis pengaruh
keterampilan komunikasi interpersonal dan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar mahasiswa.
2. Tehnik pengambilan sampel
Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini menyesuaikan
dengan analisis yang digunakan yaitu analisis multivariat. Dalam
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menentukan ukuran sampel untuk analisis multivariat, rasio yang
digunakan untuk ukuran sampel dan jumlah variabel independen oleh Hair
et al. dalam Murti (2010) adalah :
n = 15 hingga 20 subjek per variabel independen
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2
variabel independen sehingga ukuran sampel yang dibutuhkan adalah 40
subjek penelitian.
Teknik sampling yang digunakan dengan simple random sampling
adalah metode mencuplik sampel secara acak di mana masing-masing
subjek atau unit dari populasi memiliki peluang sama dan independen
untuk terpilih ke dalam sampel (Murti, 2010). Jadi sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 40 mahasiswa Akademi Keperawatan Karya
Bakti Nusantara Magelang

D. Variabel Penelitian
Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari keterampilan
komunikasi interpersonal dan motivasi belajar. Variabel dependen adalah
prestasi belajar.

E. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran
1. Keterampilan Komunikasi Interpersonal
a. Definisi
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Keterampilan komunikasi interpersonal adalah kemampuan dari proses
pertukaran informasi antara dosen dengan mahasiswa dalam proses
belajar mengajar
b. Alat Ukur data
Alat ukur data komunikasi interpersonal menggunakan kuesioner.
c. Satuan Data
Satuan data adalah unit
d. Skala Data
Skala data : kontinu. Untuk analisis data, data kontinu dirubah menjadi
dikotomi dengan kriteria :
dengan kriteria
Tinggi

= jika nilai ≥ mean

Rendah

= jika nilai < mean

2. Motivasi Belajar
a. Definisi
Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri
mahasiswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin
kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada
kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek
belajar itu dapat tercapai.
b. Alat Ukur data
Alat ukur data motivasi belajar menggunakan kuesioner.
c. Satuan Data
Satuan data adalah unit
d. Skala Data
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Skala data : kontinu. Untuk analisis data, data kontinu dirubah
menjadi dikotomi dengan kriteria :
Tinggi

= jika nilai ≥ mean

Rendah

= jika nilai < mean

3. Prestasi Belajar
a. Definisi
Presasi belajar adalah hasil yang diperoleh mahasiswa setelah
melaksanakan kegiatan belajar dalam kaitannya dengan proses
pembelajaran diwujudkan dalam bentuk nilai atau angka rapor.
b. Alat Ukur data
Alat ukur data prestasi belajar menggunakan nilai IPK.
c. Satuan Data
Satuan data prestasi belajar adalah unit
d. Skala Data
Skala data prestasi belajar : kontinu. Untuk analisis data, data kontinu
dirubah menjadi dikotomi dengan kriteria :
Tinggi

= jika nilai ≥ 2,75

Rendah

= jika nilai < 2,75

F. Instrumen Penelitian
1. Komunikasi Interpersonal
Kisi-kisi kuesioner tentang komunikasi interpersonal dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.1. Kisi-Kisi Kuesioner Komunikasi Interpersonal
Indikator
No. Item
Keterbukaan
Empati
Dukungan
Kepositifan
Kesamaan

1,2,3,4,5,6
7,8,9,10,11,12
13,14,15,16,17,18
19,20,21,22,23,24
25,26,27,28,29,30

Jumlah
6
6
6
6
6
30

Jumlah
2. Motivasi Belajar

Kisi-kisi kuesioner tentang motivasi belajar dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 3.2. Kisi-Kisi Kuesioner Motivasi Belajar
Indikator
Minat terhadap ilmu
Orientasi pendidikan
Kualitas dosen
Bobot materi kuliah
Metode perkuliahan
Kondisi dan suasana ruang kuliah
Fasilitas perpustakaan
Jumlah

No. Item

Jumlah

1,2,3.4
5,6,7,8,9
10,11,12,13
14,15,16,17,18
19,20,21
22,23,24,25,26
27,28,29,30

4
5
4
5
3
5
4
25

Angket tentang komunikasi interpersonal dan motivasi belajar disusun
menggunakan model skala Likert yang dimodifikasi dengan empat pilihan
jawaban

yang

bergradasi.

Penilaian

terhadap

pernyataan

positif

(favourable) dimulai dari yang sangat setuju sampai dengan yang sangat
tidak setuju.
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Tabel 3.4. Skoring Kuesioner
Alternatif Jawaban
Sangat Setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat Tidak Setuju

Pernyataan Positif
4
3
2
1

Pernyataan Negatif
1
2
3
4

G. Uji Validitas dan Reliabilitas
. Dalam penelitian ini menggunakan sampel uji coba paa 30
responden di luar sampel penelitian. Aspek reliabiitas yang diuji adalah
konsistensi internal (internal consistency), yang ditunjukkan oleh korelasi
item total (item-total correlation) dan reliabilitas belah paroh (split-half
reliability) alpha cronbach. Hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa
keterampilan komunikasi interpersonal dan motivasi belajar dengan
kuesioner sebanyak 60 item kuesioner. Dari item-item kuesioner tersebut
diperoleh 8 item kuesioner dari keterampilan komunikasi interpersonal
dengan nilai korelasi item total r < 0,20 dan 8 item kuesioner variabel
motivasi belajar sehingga dieliminasi dari kuesioner.
Setelah dilakukan eliminasi terhadap item kueisoner, dilakukan
kajian ulang validitas isi. Hasilnya, eliminiasi 2 item kuesioner tersebut
tidak mengurangi validitas isi dari masing-masing variabel.Setelah itu
dilakukan uji ulang reliabilitas pasca eliminasi item kuesioner. Hasilnya
diperoleh korelasi item total > 0,20 untuk masing-masing item kuesioner
dan alpha cronbach > 0,60. Jadi kueisoner yang dihasilkan memenuhi
syarat minimal konsistensi internal. Mula-mula terdapat 60 item kuesioner
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setelah dieliminasi diperoleh 45 item kuesioner yang selanjutnya
digunakan dalam pengambilan data dalam penelitian ini.
1. Uji Validitas
a. Validitas isi
Validitas isi dari kuesioner dinilai dengan cara memeriksa apakah
item-item pertanyaan di dalam kuesioner memang sudah sesuai dengan
isi (content) dari masing-masing variabel yang diteliti, khususnya
variabel-variabel efikasi diri, dukungan keluarga dan prokrastinasi
akademik. Isi masing-masing variabel tersebut dinilai kesesuaiannya
dengan definisi variabel sebagai hasil sintesis dari teori-teori yang
relevan, yang umumnya digunakan oleh peneliti dalam penelitian
serupa sebelumnya dan pakar di bidang penelitian tersebut.
Berdasarkan dari sintesis teori, penggunaan definisi variabel
menurut peneliti sebelumnya dan pakar, selanjutnya isi dari masingmasing variabel dijabarkan dalam sejumlah kisi-kisi. Selanjutnya kisikisi tersebut dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner.
Sebuah kuesioner memiliki validitas isi yang tinggi jika semua item
pertanyaan kuesioner relevan dan meliputi semua aspek isi variabel
yang akan diukur.
b. Validitas muka
Penelitian ini menggunakan alat ukur kuesioner, dengan
memperhatikan tata-bahasa, susunan item-item pertanyaan, sehingga
masing-masing item pertanyaan dapat dipahami oleh subjek penelitian
dengan benar. Pada prinsipnya untuk memastikan validitas muka,
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peneliti mengkaji sejauh mana item-item pertanyaan dalam kuesioner
telah disusun dengan kalimat yang baik, jelas, tidak terlalu panjang,
dan setiap item pertanyaan hanya menanyakan sebuah pertanyaan.
Dengan demikian masing-masing item pertanyaan tidak menimbulkan
multi-tafsir dan jawaban yang diperoleh adalah jawaban yang
sesungguhnya.
c. Validitas konstruk
Berdasarkan

dari tinjauan

sejumlah

teori,

penelitian

ini

memastikan bahwa variabel-variabel yang diteliti diukur dengan benar
sesuai dengan teori yang relevan (concurrent validity), dan tidak sesuai
dengan teori-teori yang tidak relevan (discriminant validity).
d. Validitas kriteria
Validitas kriteria suatu pengukuran sebuah alat ukur dengan
membandingkannya secara kuantitatif dengan alat ukur standard emas.
Karena dalam penelitian ini tidak ada standard emasnya, maka
dibuatkan instrumen baru dengan cara menjadikan sintesis-sintesis dari
kajian teori sebagai patokan dalam penuangan dalam pembuatan
kuesioner.
2. Uji Reliabilitas
Pengukuran variabel yang konsisten harus menunjukkan 2 aspek
reliabilitas: (1) Konsistensi internal dan (2) Stabilitas. Aspek konsistensi
internal merujuk kepada korelasi antar item-item pertanyaan yang masingmasing bertujuan untuk mengukur suatu variabel komposit yang sama.
Konsistensi internal yang akan diukur secara kuantitatif dalam penelitian
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ini dari masing-masing variabel komposit meliputi: (1) Item-Total
Correlation; (2) Split-Half Reliability.
a. Konsistensi Internal
1) Korelasi Item-Total
Dalam penelitian ini akan dinilai korelasi item-total (itemtotal correlation), yaitu suatu indikator yang menunjukkan
kekuatan korelasi antara masing-masing item dan total pengukuran
dikurangi dengan item yang bersangkutan. Karena dikurangi
dengan item yang bersangkutan, maka korelasi item-total disebut
juga korelasi item-sisa (item-rest correlation). Suatu item dapat
digunakan dalam alat ukur jika memiliki korelasi item-total ≥ 0.20.
Item yang berkorelasi lebih rendah tidak akan digunakan, jika perlu
diganti dengan membuat item baru.
2) Reliabilitas Belah-Paroh
Dalam penelitian ini akan dinilai reliabilitas belah-paroh
(split-half reliability) yaitu penilaian

konsistensi internal

(homogenitas) alat ukur dengan cara membagi item-item secara
random ke dalam dua bagian alat ukur, lalu mengorelasikan kedua
bagian tersebut. Jika alat ukur memiliki konsistensi internal, maka
kedua bagian akan berkorelasi tinggi. Reliabilitas Belah-Paroh
yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah Alpha () Cronbach.
Alat ukur menunjukkan konsistensi internal jika memiliki
alpha Cronbach ≥ 0.60. Makin tinggi alpha Cronbach, makin baik
(konsisten) alat ukur. Tetapi ada beberapa keadaan di mana alpha
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Cronbach tinggi tidak menunjukkan alat ukur yang baik. Pertama,
nilai alpha Cronbach tergantung dari besarnya korelasi antar item
dan jumlah item di dalam alat ukur. Jika jumlah item pertanyaan
alat ukur banyak, alpha Cronbach akan meningkat, meskipun tidak
berarti alat ukur tersebut baik.
Uji validitas dan reliabilitas yang akan dilakukan pada 30
mahasiswa diluar jumlah sampel penelitian.
b. Stabilitas
Alat ukur yang reliabel menunjukkan konsistensi internal dan
stabilitas ketika digunakan untuk mengukur variabel subjek penelitian
pada kondisi yang identik. Stabilitas (disebut juga reprodusibilitas)
alat ukur yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah stabilitas
pengukuran pada dua kesempatan yang dipisahkan oleh interval waktu
yang berbeda (test-retest reliability). Stabilitas pengukuran dikatakan
cukup jika hasil pengukuran dari dua waktu menghasilkan korelasi
Pearson (r) ≥ 0.50.Dengan program statistik seperti SPSS dan Stata
dapat dihitung korelasi item-total, alpha Cronbach, dan korelasi
Pearson untuk test-retest reliability.

H. Teknik Analisis Data
1. Pengolahan Data
Proses pengolahan data menurut Arikunto (2010), adalah:
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a. Editing
Kegiatan ini dilakukan dengan cara memeriksa data hasil jawaban dari
kuesioner yang telah diberikan kepada responden dan kemudian
dilakukan koreksi apakah telah terjawab dengan lengkap. Editing
dilakukan di lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau tidak
sesuai dapat segera dilengkapi.
b. Coding
Kegiatan ini memberi kode angka pada kuesioner terhadap tahap-tahap
dari jawaban responden agar lebih mudah dalam pengolahan data
selanjutnya.
c.

Entry data
Kegiatan ini memasukkan data dalam program komputer untuk
dilakukan analisis lanjut.

d. Tabulating
Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghitung data dari jawaban
kuesioner responden yang sudah diberi kode, kemudian dimasukkan ke
dalam tabel.
2. Analisis Data
Data kuantitatif diperoleh melalui pengambilan data dengan subjek
penelitian menggunakan kuesioner. Jawaban sangat tidak setuju, tidak
setuju, setuju, dan sangat setuju untuk masing-masing pernyataan tentang
variabel yang diteliti, yaitu keterampilan komunikasi interpersonal dan
motivasi belajar dan prestasi belajar menghasilkan data kontinu kemudian
dirubah menjadi dikotomi.
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Data kategorikal dideskripsikan dalam persen. Selanjutnya jawaban
sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju dari masingmasing pernyataan diberi skor berturut-turut 1, 2, 3, 4, Skor jawaban untuk
masing-masing pernyataan kemudian dijumlahkan, menghasilkan data
kontinu (continous data). Data kontinu dideskripsikan dalam parameter
mean dan SD
Setelah terkumpul, data dari masing-masing variabel akan dianalisis
dengan bantuan program SPSS secara multivariat menggunakan teknik
analisis

regresi logistik berganda. Berdasarkan kerangka berpikir dari

penelitian ini, akan didapatkan persamaan regresi yang dihasilkan sebagai
berikut:
p
Ln = ––– = a + b1X1 + b2X2
1-p
Keterangan :
P

= probabilitas untuk prestasi belajar tinggi

1-p

= probabilitas untuk prestsai belajar rendah

X1

= keterampilan komunikasi interpersonal (0 : rendah, 1 : tinggi)

X2

= motivasi belajar (0 : rendah, 1 : tinggi).

a

= konstanta

Pengaruh

variabel

yang

diteliti,

baik

keterampilan

komunikasi

interpersonal maupun motivasi belajar terhadap prestasi belajar terdapat
Odds Ratio (OR) yaitu eksponential dari b, kemaknaan statistik dari Odds
Ratio di uji dengan uji Wald. Hasilnya ditunjukkan oleh nilai p.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
1. Keterampilan Komunikasi Interpersonal
Hasil statistik deskriptif responden tentang variabel keterampilan
komunikasi interpersonal dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel

4.1.

Deskripsi Data
Interpersonal

Variabel

N
40

Komunikasi Interpersonal
Tabel

4.1

menunjukkan

Keterampilan

Min
44,00
mean

Max
73,00
keterampilan

Komunikasi

Mean
56,85

Sd
6,62

komunikasi

interpersonal (56,85), minimal (44,00), maksimal (73,00) dengan standar
deviasi (6,62). Distribusi frekuensi keterampilan komunikasi interpesonal
dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Keterampilan Komunikasi Interpersonal
Komunikasi Interpersonal
Rendah
Tinggi
Jumlah

Jumlah
16
24
40

Persentase (%)
40.0
60.0
100,0

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa komunikasi interpersonal dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 24
orang (60,0%). Adapun grafik batang variabel keterampilan komunikasi
interpersonal dapat dilihat pada gambar 4.1.
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Gambar 4.1. Diagram Batang Keterampilan Komunikasi Interpersonal
2. Motivasi Belajar
Hasil statistik deskriptif responden tentang variabel motivasi belajar dapat
dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar
N
40

Motivasi belajar

Min
68,00

Max
83,00

Mean
76,77

SD
3,81

Tabel 4.3 menunjukkan mean motivasi belajar (76,77), minimal
(68,00), maksimal (83,00) dengan standar deviasi (3,81). Distribusi
frekuensi motivasi belajar dapat dilihat pada tabel 4.4.
Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar
Motivasi Belajar
Rendah
Tinggi
Jumlah

Jumlah
14
26
40

Persentase (%)
35.0
65.0
100,0

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa motivasi belajar dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 26 orang
(65,0%). Adapun grafik batang variabel motivasi belajar dapat dilihat pada
gambar 4.2.
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Gambar 4.2. Diagram Batang Motivasi Belajar
3. Prestasi Belajar
Hasil statistik deskriptif responden tentang variabel prestasi belajar dapat
dilihat pada tabel 4.5
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar
N
40

Prestasi belajar

Min
2,65

Max
3,84

Mean
3,21

SD
0,33

Tabel 4.5 menunjukkan mean prestasi belajar (3,21), minimal (2,65),
maksimal (3,84) dengan standar deviasi (0,33). Distribusi frekuensi
prestasi belajar dapat dilihat pada tabel 4.6
Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar
Prestasi Belajar
Rendah
Tinggi
Jumlah

Jumlah
14
26
40

Persentase (%)
35.0
65.0
100,0

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa prestasi belajar dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 26 orang
(65,0%). Adapun grafik batang variabel prestasi belajar dapat dilihat pada
gambar 4.3.
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Gambar 4.3. Diagram Batang Prestasi Belajar

B. Pengujian Hipotesis
1. Analisis Bivariat
Tabel 4.7 Korelasi bivariat antara keterampilan komunikasi interpersonal
dengan prestasi belajar
Komunikasi

Prestasi belajar

interpesonal

OR

Rendah

Tinggi

Total

n (%)

n (%)

n (%)

Rendah

6(15,0%)

2(25,0%)

8(100%)

Tinggi

8(25%)

24(75%)

32(100%)

P

9.00 0,008

14(35,0%) 26(65,0%) 40(100,0%)

Total

Tabel 4.7 menunjukan terdapat hubungan positif dan secara
statistik signifikan antara keterampilan komunikasi interpersonal dengan
prestasi belajar

Mahasiswa

yang

menyatakan

bahwa

keterampilan

komunikasi

interpersonal kerja tinggi dan motivasi belajar tinggi memiliki skor
prestasi belajar yang tinggi dan hubungan tersebut secara statistik
signifikan (OR=9.00; p=0.008
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Tabel 4.8 korelasi bivariat antara motivasi belajar dengan prestasi belajar
mahasiswa

Motivasi belajar

Prestasi belajar
Rendah
Tinggi
Total
n (%)
n (%)
n (%)

OR

P

Rendah

6(75,0%)

2(25,0%)

8(100%)

10,71

0.009

Tinggi

7(21,9%)

25(78,1%)

32(100%)

Total

13(32,5%)

27(67,5%)

40(100%)

Tabel 4.8 tersebut menunjukkan terdapat korelasi positif dan secara
signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Mahasiswa
yang menyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi belajar
tinggi memiliki skor prestasi belajar yang tinggi dan hubungan tersebut
secara statistik signifikan (OR =10,71,p =0.009
Gambar 4.4 menguatkan temuan bahwa terdapat korelasi positif
antara keterampilan komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar.

Gambar 4.4Hubungan Keterampilan Komunikasi Interpersonal
dengan Prestasi Belajar
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Gambar 4.5 menguatkan temuan bahwa terdapat korelasi positif
antara motivasi belajar dengan kinerja bidan.

Gambar 4.5Hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar
2. Analisis Multivariat
Hasil perhitungan analisis multivariat menggunakan regresi logistik
ganda

untuk

mengetahui

hubungan

keterampilan

komunikasi

interpersonal dan motivasi belajar dengan prestasi belajardapat dilihat dari
tabel 4.9.
Tabel 4.9 Analisis regresi logistik ganda
Variabel
Keterampilan
komunikasi
Motivasi belajar
N observasi
-2 log likelihood
Nagelkerke R 2

OR
10,03
11.87
40
26,38
45,7%

CI 95%
Batas bawah
Batas atas
1,29
77,99
91,58

p
0,028
0,018

Nilai Odd Ratiovariabel keterampilan komunikasi interpersonal
sebesar 10,03berarti bahwa mahasiswa dengan keterampilan komunikasi
interpersonal yang tinggi memiliki kemungkinan untuk mempunyai
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prestasi belajar yang tinggi 11.87kali lebih besar daripada mahasiswa
dengan

keterampilan

komunikasi

interpersonal

rendah.Tabel

4.9

menunjukkan adanya hubungan positif antara keterampilan komunikasi
interpersonal dengan prestasi belajar dan secara statistik signifikan (OR=
10,03; CI=95%; 1,29 hingga 77,99; p=0,028).
Nilai Odd Ratiovariabel motivasi belajar sebesar 11,87berarti
bahwa mahasiswa dengan motivasi belajar yang tinggi memiliki
kemungkinan untuk mempunyai prestasi belajar yang tinggi 11,87kali
lebih besar daripada mahasiswa dengan motivasi belajar rendah. Tabel 4.9
menunjukkan adanya hubungan positif antara motivasi belajar dengan
prestasi belajar dan secara statistik signifikan (OR = 11,87; CI=95%; 1,29
hingga 11,99; p< 0,028).
Nilai NegelkerkeR2 sebesar 45,7% berarti bahwa kedua variabel
bebas (keterampilan komunikasi interpersonal dan motivasi belajar)
mampu menjelaskan prestasi belajar sebesar 45,7% dan sisanya yaitu
sebesar 58,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

C. Pembahasan
1. Hubungan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dengan Prestasi
Belajar
Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

ada

hubungan

antara

keterampilan komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar. Setiap
penambahan 1 poin keterampilan komunikasi interpersonal akan
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meningkatkan prestasi belajar mahasiswa sebesar 11,87 poin dan
peningkatan ini secara statistik signifikan dengan (p = 0,018).
Hasil penelitian mendukung penelitian terdahulu dari Ernawati dan
Tjala (2012) dengan hasil ada hubungan yang signifikan antara
komunikasiinterpersonal antara mahasiswa dan dosen dengan prestasi
akademik mahasiswafakultas psikologi Universitas Gunadarma. Joni
(2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan disiplin belajar terhadap hasil belajar IPS siswa SMP Negeri 13
Padang dengan nilai sig. 0,001 < α = 0,05 yang membuktikan bahwa
hipotesis diterima, (2) terdapat pengaruh yang signifikan komunikasi
interpersonal keluarga terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 13
Padang. Sari dan Chairiyati (2012) menyatakan bahwa terdapathubungan
yang signifikan antara komunikasi interpersonal dengan prestasi
akademik. Bryan, Weaver, Johnson and Lindo (2013) menyatakan bahwa
ada hubungan interpersonal antara siswa dengan dosen terhadap
keterampilan berpikir kritis pada tahun pertama dan tidak berlaku untuk
siswa pada tahun ke dua dan tahun ketiga. Ada pengaruh hubungan
interpersonal antara mahasiswa keperawatan dan dosen dengan hasil
belajar siswa.Ismail dan Idris (2009) menyatakan bahwa ada pengaruh
yang signifikan komunikasi di dalam kelas dengan prestasi akademik
mahasiswa.
Nursalam (2008) menyatakan bahwa komunikasi dalam praktik
keperawatan profesional merupakan unsur utama bagi perawat dalam
melaksanakan asuhan keperawatan untuk mencapai hasil yang optimal.
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Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan
keperawatan adalah pertukaran informasi secara verbal terutama
pembicaraan terutama pembicaraan dengan tatap muka. Keuntungan
komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan tiap individu
untuk memberikan respon secara langsung.
Komunikasi interpersonal mungkin mempunyai beberapa tujuan.
Menurut

Muhammad

(2004)

beberapa

tujuan

dari

komunikasi

interpersonal antara lain adalah berubah sikap dan tingkah laku dan
Berubah Sikap dan Tingkah Laku dan untuk membantu.
Banyak waktu yang dipergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah
laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Seseorang boleh
menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet yang
baru, membeli barang tertentu, melihat film, menulis membaca buku,
memasuki bidang tertentu dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah.
Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi menggunakkan
komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk
mengarahkan kliennya. Contohnya adalah membantu orang lain dalam
interaksi interpersonal sehari-hari, berkonsultasi dengan seorang teman
yang putus cinta, berkonsultasi dengan mahasiswa tentang mata kuliah
yang sebaiknya diambil dan lain sebagainya, konsultasi tentang pekerjaan
antar perawat, ataupun juga membantu klien dalam penanganan sakitnya.
2. Hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara motivasi
belajar dengan prestasi belajar. Setiap penambahan 1 poin motivasi belajar
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akan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa sebesar 11,87 poin dan
peningkatan ini secara statistik signifikan dengan (p = 0,028).
Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Agustiana (2010)
dengan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi
dengan prestasi belajar.Arini (2010) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa ada pengaruh signifikan variabel motivasi belajar terhadap prestasi
akademik siswa.Awan, Noureen and Naz (2011) hasil penelitiannya
menyatakan bahwa motivasi berprestasi prestasi konsep diri secara
signifikan berhubungan dengan prestasi akademik.
Sardiman (2007) menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar, maka
motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di
dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin
kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan
belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat
tercapai. Motivasi belajar secara umum adalah kecenderungan individu
untuk melakukan usaha yang aktif guna mencapai keberhasilan yang
setinggi-tingginya. sedang motivasi belajar secara khusus adalah
kecenderungan individu untuk melakukan usaha dan kegiatan belajar guna
meraih keberhasilan setinggi-timgginya dalam prestasi belajar.
Motivasi dalam belajar sangat penting artinya untuk mencapai tujuan
proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi siswa dalam
belajar perlu dibangun. Menurut Nasution (2004) motivasi memiliki tiga
fungsi yaitu: 1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak
motor yang melepas energi. 2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah
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tujuan yang hendak dicapai dan 3) Menyeleksi perbuatan yang harus
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Motivasi
yang lebih baik dalam beajar akan menunjukkan hasil yang baik, dengan
kata lain bahwa dengan usaha yang tekun yang didasari adanya motivasi,
akan dapat melahirkan prestasi yang baik. McClelland dan Atkinson dalam
Nasution (2004) mengemukakan bahwa motivasi yang paling penting
untuk psikologis pendidikan adalah motivasi berprestasi, dimana
seseorang cenderung untuk berjuang mencapai sukses atau memilih
kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau gagal. Intensitas
motivasi siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar
siswa tersebut.
3. Hubungan keterampilan komunikasi interpersonal dan motivasi belajar
dengan prestasi belajar
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai NegelkerkeR2 sebesar
45,7% berarti bahwa kedua variabel bebas (keterampilan komunikasi
interpersonal dan motivasi belajar) mampu menjelaskan prestasi belajar
sebesar 45,7% dan sisanya yaitu sebesar 58,1% dijelaskan oleh faktor lain
diluar model penelitian.
Prestasi belajar siswa merupakan hasil yang diperoleh dari proses
belajar mengajar. Prestasi belajar siswa adalah perubahan dalam hal
kecakapan tingkah laku ataupun kemampuan yang dapat bertambah
selama beberapa waktu dan tidak disebabkan oleh proses pertumbuhan,
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tetapi adanya situasi belajar, perwujudan dalam bentuk hasil proses belajar
tersebut dapat berupa pemecahan lisan atau tulisan, dan ketrampilan serta
pemecahan masalah yang langsung dapat diukur atau

dinilai dengan

menggunakan tes-tes yang berstandar (Djamarah, 2006).
Djamarah (2006) mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktoryang
mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor dalam diri siswa dan dari luar
diri siswa. Faktor pada pihak siswa, terdiri dari: faktor-faktor psikis
intelektual, yang meliputi taraf intelegensi, meliputi motivasi belajar, sikap
perasaan, minat, kondisi akibat keadaan sosiokultural atau ekonomi dan
faktor-faktor fisik yang meliputi keadaan fisik. Sedangkan faktor dari luar
siswa yang terdiri dari: faktor-faktor pengatur proses belajar di sekolah,
yang

meliputi

kurikulum

pengajaran,

disiplin

sekolah,

teacher

effectiveness, fasilitas belajar dan pengelompokan siswa, faktor-faktor
sosial di sekolah yang meliputi sistem sosial, status sosial dan interaksi
guru dan siswa dan faktor situasional, yang meliputi keadaan politik
ekonomis, keadaan waktu dan tempat serta musim iklim.
Sardiman

(2010)

menyatakan

bahwa

ada

dua

faktor

yang

mempengaruhi prestasi belajar yaitu : faktor yang berasal dari dalam siswa
(internal), faktor internal ini biasanya berupa minat, motivasi, kondisi fisik
sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa (eksternal), biasanya
berupa : hadiah, guru/dosen, keluarga.
Berdasarkan hal tersebut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar ada dua macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal adalah kondisi belajar yang mempengaruhi perbuatan belajar
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berasal dari diri anak itu sendiri Natawijaya (2009), yang antara lain
adalah: motif, kematangan, kondisi jasmani, keadaan alat indera, minat
dan kemampuan. Faktor eksternal dalam belajar adalah faktor yang berasal
dari luar diri pelajar seperti penghargaan, hadiah, maupun hukuman.
Belajar akan lebih berhasil bila individu yang belajar diberikan hadiah
yang dapat memperkuat stimulus dan respon.

D. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ada banyak hal
lain yang berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa dimana dalam
penelitian ini hanya dilakukan penelitian dari komunikasi interpersonal dan
motivasi belajar, oleh karena itu masih terbuka kesempatan bagi peneliti lain
dalam

mengembangkan

penelitian

ini.

Kedua,

instrumen

penelitian

menggunakan kuesioner sehingga hanya membahas tentang metode statistikal
dari pengaruh faktor komunkasi interpersonal dan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar mahasiswa, sehingga kurang melakukan observasi dan
wawancara mendalam terhadap mahasiswa.
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BAB V
KESIMPULAN IMPLIKASI SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Ada hubungan positif dan secara statistik signifikan antara keterampilan
komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar mahasiswa (OR = 10,03;
CI=95%; 1,29 hingga 77,99; p < 0,028).
2. Ada hubungan positif dan secara statistik signifikan antara motivasi belajar
dengan prestasi belajar mahasiswa (OR = 11,87 CI=95%; 1,54 hingga
91,58; p < 0,018).
3. Nilai NegelkerkeR2 sebesar 45,7% berarti bahwa variabel keterampilan
komunikasi interpersonal dan motivasi belajar mampu menjelaskan
prestasi belajar sebesar 47,9% dan sisanya yaitu sebesar 58,1% dijelaskan
oleh faktor lain diluar model penelitian.

B. Implikasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan keterampilan
komunikasi interpersonal dan motivasi belajar dengan prestasi belajar
mahaisswa, berdasarkan hal tersebut maka implikasi dalam penelitian ini
adalah bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan
prestasi belajar mahasiswa untuk lebih memperhatikan faktor komunikasi
personal antara dosen dan mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa secara
lebih mandiri, karena dengan adanya faktor tersebut maka mahasiswa akan
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lebih bersemangat untuk meningkatkan prestasi atau keterampilannya dalam
proses pembelajaran. Dan perlu untuk terus melakukan eksplorasi mengenai
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa yang
belum diteliti, misalnya adalah kompetensi dosen, fasilitas belajar maupun
dukungan teman sebaya.

C. Saran
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah
sebagai berikut :
1.

Bagi mahasiswa
Mahasiswa hendaknya berupaya untuk terus meningkatkan motivasi
belajar dan mempunyai komunikasi interpersonal yang baik antara
mahasiswa dan dosen sehingga mahasiswa bisa mempunyai prestasi
belajar yang lebih baik. Upaya peningkatan motivasi belajar dapat
dilakukan melalui faktor internal mahasiswa yaitu cita-cita mahasiswa
untuk menjadi perawat

sehingga mahasiswa perlu untuk terus

meningkatkan keterampilannya agar dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang baik di masyarakat.
2.

Bagi Institusi Pendidikan
Institusi pendidikan hendaknya berupaya meningkatkan motivasi belajar
mahasiswa dengan

penggunaan metode pembelajaran yang menarik

sekaligus menciptakan iklim komunikasi yang baik antara mahasiswa dan
dosen.
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3.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian tentang faktor lain
yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa misalnya adalah
kompetensi dosen, fasilitas belajar ataupun dukungan teman sebaya.
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ReliabilitasKeterampilanKomunikasi Interpersonal I
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded

%
30

100.0

0

.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.777

30

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
ki1
ki2
ki3
ki4
ki5
ki6
ki7
ki8
ki9
ki10
ki11
ki12
ki13
ki14
ki15
ki16
ki17
ki18
ki19

92.5667
92.6000
92.1667
93.7000
93.7333
91.9000
92.7000
92.4333
92.0667
92.3667
92.0333
92.2000
91.7667
93.6333
93.3667
91.9667
92.1667
92.0333
92.3000

Corrected Item- Cronbach's
Total
Alpha if Item
Correlation
Deleted

38.944
39.490
36.282
41.734
41.237
37.128
39.528
35.702
36.064
36.792
36.102
35.614
39.013
40.102
39.964
37.413
35.730
35.964
commit
36.424to user

.149
.002
.355
-.282
-.196
.534
.059
.637
.534
.430
.390
.435
.273
-.088
-.059
.423
.508
.652
.544

.776
.786
.767
.797
.799
.763
.778
.755
.759
.764
.765
.762
.773
.802
.791
.766
.759
.756
.760

ii
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

ki20
ki21
ki22
ki23
ki24
ki25
ki26
ki27
ki28
ki29
ki30

92.1667
92.2000
92.4000
92.2333
92.6333
92.4333
92.6000
92.6333
92.4333
92.5333
93.3333

35.247
36.786
37.007
36.185
37.482
37.771
38.593
38.585
37.013
36.947
37.471

.644
.361
.479
.573
.410
.356
.331
.410
.365
.496
.142

.753
.767
.763
.758
.766
.768
.771
.770
.767
.763
.784

ReliabilitasKeterampilanKomunikasi Interpersonal II
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded

%
30

100.0

0

.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.881

22
Item-Total Statistics

Corrected Item- Cronbach's
Scale Mean if Scale Variance
Total
Alpha if Item
Item Deleted if Item Deleted
Correlation
Deleted
ki3
ki6
ki8
ki9
ki10
ki11

72.2000
71.9333
72.4667
72.1000
72.4000
72.0667

34.924
35.168
33.706
34.024
34.248
33.720to user
commit

.318
.595
.699
.596
.571
.482

.884
.874
.869
.872
.873
.877
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ki12
ki13
ki16
ki17
ki18
ki19
ki20
ki21
ki22
ki23
ki24
ki25
ki26
ki27
ki28
ki29

72.2333
71.8000
72.0000
72.2000
72.0667
72.3333
72.2000
72.2333
72.4333
72.2667
72.6667
72.4667
72.6333
72.6667
72.4667
72.5667

33.289
37.200
35.586
33.821
34.064
35.126
33.683
35.082
35.426
34.616
36.023
36.395
36.999
36.989
35.361
34.668

.519
.303
.450
.545
.698
.479
.632
.365
.461
.558
.366
.296
.299
.372
.361
.612

ReliabilitasMotivasiBelajar I
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded

%
30

100.0

0

.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.809

N of Items
30

commit to user

.875
.880
.877
.874
.870
.876
.871
.880
.876
.874
.879
.881
.880
.879
.880
.873
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Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
mb1
mb2
mb3
mb4
mb5
mb6
mb7
mb8
mb9
mb10
mb11
mb12
mb13
mb14
mb15
mb16
mb17
mb18
mb19
mb20
mb21
mb22
mb23
mb24
mb25
mb26
mb27
mb28
mb29
mb30

85.9333
86.0667
86.8000
86.5667
86.2000
85.7000
85.8667
86.7000
85.8000
86.4000
86.3667
85.9333
87.0333
86.2000
86.5000
85.7667
85.8333
86.3333
85.7000
86.0667
86.0000
85.9333
86.1667
86.3333
85.9333
85.7667
85.6667
86.5667
85.9000
85.8667

Corrected Item- Cronbach's
Total
Alpha if Item
Correlation
Deleted

64.961
62.961
53.476
58.461
61.200
61.459
61.430
54.769
62.166
66.041
68.033
64.685
57.826
60.648
68.534
60.116
57.730
54.782
60.562
58.961
61.103
60.340
61.730
56.851
59.926
62.392
66.092
54.323
60.369
60.257
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-.077
.148
.623
.465
.359
.367
.439
.619
.298
-.179
-.345
-.046
.551
.494
-.510
.491
.662
.566
.285
.428
.370
.480
.273
.486
.621
.218
-.187
.575
.456
.453

.818
.809
.786
.797
.803
.803
.802
.788
.805
.822
.829
.815
.794
.800
.827
.799
.791
.790
.805
.799
.802
.799
.806
.795
.796
.807
.822
.790
.800
.800
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ReliabilitasMotivasiBelajar II
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda

%
30

100.0

0

.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.887

23
Item-Total Statistics

Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
mb3
mb4
mb5
mb6
mb7
mb8
mb9
mb13
mb14
mb16
mb17
mb18
mb19
mb20
mb21
mb22
mb23
mb24
mb25
mb26
mb28

65.9667
65.7333
65.3667
64.8667
65.0333
65.8667
64.9667
66.2000
65.3667
64.9333
65.0000
65.5000
64.8667
65.2333
65.1667
65.1000
65.3333
65.5000
65.1000
64.9333
65.7333

Corrected Item- Cronbach's
Total
Alpha if Item
Correlation
Deleted

61.551
69.444
72.240
73.499
73.068
63.292
73.344
67.614
71.689
72.064
68.138
62.879
71.844
69.564
73.454
72.093
73.057
65.569
71.472
74.478
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.777
.460
.371
.263
.373
.764
.305
.644
.501
.391
.705
.730
.273
.458
.239
.402
.261
.631
.553
.129
.679

.872
.883
.885
.887
.885
.873
.886
.878
.883
.885
.877
.874
.888
.883
.888
.884
.887
.878
.882
.890
.876
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mb29
mb30

65.0667
65.0333

71.857
71.964

.411
.385

.884
.885

ReliabilitasMotivasiBelajar III
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda

%
30

100.0

0

.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.890

22

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
mb3
mb4
mb5
mb6
mb7
mb8
mb9
mb13
mb14
mb16
mb17
mb18
mb19
mb20
mb21

62.6333
62.4000
62.0333
61.5333
61.7000
62.5333
61.6333
62.8667
62.0333
61.6000
61.6667
62.1667
61.5333
61.9000
61.8333

Corrected Item- Cronbach's
Total
Alpha if Item
Correlation
Deleted

59.826
67.972
70.654
72.257
71.734
61.706
71.895
65.982
70.171
70.800
66.644
61.109
70.740
68.024
commit to user
72.282

.801
.461
.383
.233
.351
.778
.299
.662
.506
.367
.711
.756
.243
.465
.204

.874
.886
.888
.891
.889
.875
.889
.880
.886
.888
.880
.876
.892
.886
.892
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mb22
mb23
mb24
mb25
mb28
mb29
mb30

61.7667
62.0000
62.1667
61.7667
62.4000
61.7333
61.7000

70.599
71.655
63.799
70.116
61.559
70.547
70.700

.403
.251
.656
.537
.698
.392
.362

.887
.891
.880
.885
.878
.888
.888

CorrelationsKomunikasi Interpersonal denganPrestasiBelajar
Correlations
Komunikasi
Interpersonal
Komunikasi Interpersonal Pearson Correlation

Prestasibelajar
.416**

1

Sig. (2-tailed)

.008

N
Prestasibelajar
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

40
.416**
.008
40

40
1
40

CorrelationsKomunikasi Interpersonal denganPrestasiBelajar
Correlations
Motivasibelajar Prestasibelajar
Motivasibelajar

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

.358*
.023

N
40
Prestasibelajar
Pearson Correlation
.358*
Sig. (2-tailed)
.023
N
40
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Komunikasi
Interpersonal *
Prestasibelajar

Missing

Percent

N

40 100.0%

Total

Percent
0

N

.0%

Percent
40 100.0%

Komunikasi Interpersonal * PrestasibelajarCrosstabulation
Prestasibelajar
rendah
Komunikasi
Interpersonal

rendah Count
% within
Prestasibelajar
tinggi

Count
% within
Prestasibelajar
Count
% within
Prestasibelajar

Total

tinggi

Total

7

9

16

77.8%

29.0%

40.0%

2

22

24

22.2%

71.0%

60.0%

9

31

40

100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests
Value

df
a

Asymp. Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Pearson Chi-Square
6.906
1
.009
Continuity
5.024
1
.025
Correctionb
Likelihood Ratio
6.955
1
.008
Fisher's Exact Test
.018
.013
Linear-by-Linear
6.733
1
.009
Association
N of Valid Casesb
40
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3.60.
b. Computed only for a 2x2
commit to user
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Crosstabs
Case Processing Summary
Valid
N
Percent
Motivasibelajar *
Prestasibelajar

Cases
Missing
N
Percent

40 100.0%

0

Total
N
Percent

.0%

40 100.0%

Motivasibelajar * PrestasibelajarCrosstabulation
Prestasibelajar
rendah
Motivasibelaja rendah Count
r
% within
Prestasibelajar
tinggi

Total

Count
% within
Prestasibelajar
Count
% within
Prestasibelajar

tinggi

Total

6

8

14

66.7%

25.8%

35.0%

3

23

26

33.3%

74.2%

65.0%

9

31

40

100.0%

100.0%

100.0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. Exact Sig.
(2-sided)
(2-sided)

a

Exact Sig.
(1-sided)

Pearson Chi-Square
5.119
1
.024
Continuity
3.480
1
.062
Correctionb
Likelihood Ratio
4.935
1
.026
Fisher's Exact Test
.044
.033
Linear-by-Linear
4.991
1
.025
Association
N of Valid Casesb
40
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is 3.15.
b. Computed only for a 2x2
table
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Logistic Regression
Case Processing Summary
a

UnweightedCases
Selected Cases

N
Included in Analysis
Missing Cases
Total

Percent
40

100.0

0

.0

40
100.0
Unselected Cases
0
.0
Total
40
100.0
a. If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

Dependent Variable
Encoding
Original
Value

Internal Value

rendah
tinggi

0
1

Block 0: Beginning Block
Iteration Historya,b,c
Iteration
Step 0

Coefficients

-2 Log
likelihood

Constant

1

42.787

1.100

2

42.653

1.232

3

42.653

1.237

4
42.653
1.237
a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 42.653
c. Estimation terminated at iteration number 4
because parameter estimates changed by less
than .001.
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Classification Tablea,b
Predicted
Prestasibelajar
Observed

rendah

Step 0 Prestasibelajar rendah
tinggi

Percentage
Correct

tinggi
0

9

.0

0

31

100.0

Overall Percentage
a. Constant is included in the model.
b. The cut value is .500

77.5

Variables in the Equation
B
Step 0 Constant

S.E.

1.237

.379

Wald

df

10.669

Sig.
1

Exp(B)

.001

3.444

Variables not in the Equation
Score
Step 0

Variables

df

Sig.

X1

6.906

1

.009

X2

5.119

1

.024

11.537

2

.003

Overall Statistics

CasewiseListb
Temporary
Variable

Observed
Case

Selected
Statusa

Prestasibelaja
r
Predicted

Predicted
Group

Resid

23
S
r**
.972 t
-.972
a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases.
b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are
listed.
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Block 1: Method = Enter
Iteration Historya,b,c,d
Iteration
Step 1

Coefficients

-2 Log
likelihood

Constant

X1

X2

1

32.858

-.495

1.367

1.193

2

30.430

-.858

2.090

1.809

3

30.182

-1.026

2.423

2.082

4

30.178

-1.052

2.476

2.123

5

30.178

-1.053

2.477

2.124

6
30.178
-1.053
2.477
2.124
a. Method: Enter
b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 42.653
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter
estimates changed by less than .001.
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
Step 1

df

Sig.

Step

12.475

2

.002

Block

12.475

2

.002

Model

12.475

2

.002

Model Summary
Step

-2 Log
likelihood

Cox & Snell R
Square

Nagelkerke R
Square

1
30.178a
.268
.409
a. Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square
1.370

df

Sig.
2

.504
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

Step 1

Prestasibelajar = rendah

Prestasibelajar = tinggi

Observed

Observed

Expected

Expected

Total

1

5

4.448

1

1.552

6

2

2

2.552

8

7.448

10

3

1

1.552

7

6.448

8

4

1

.448

15

15.552

16

Classification Tablea
Predicted
Prestasibelajar
Observed

rendah

Step 1 Prestasibelajar

Percentage
Correct

tinggi

rendah

5

4

55.6

tinggi

1

30

96.8

Overall Percentage
a. The cut value is .500

87.5

Variables in the Equation
95.0% C.I.for
EXP(B)
B
Step
1a

S.E.

Wald

df

Sig.

X1

2.477

1.024

5.849

1

.016 11.902

1.599 88.580

X2

2.124

.981

4.689

1

.030

8.362

1.223 57.160

1

.209

.349

Consta
-1.053
.837 1.581
nt
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2.

Correlation Matrix
Constant
Step 1

Exp(B) Lower Upper

X1

X2

Constant

1.000

-.637

-.730

X1

-.637

1.000

.349

X2

-.730

.349

1.000
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Komunikasi Interpersonal
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

rendah

16

40.0

40.0

40.0

tinggi

24

60.0

60.0

100.0

Total

40

100.0

100.0

Motivasibelajar
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

rendah

14

35.0

35.0

35.0

tinggi

26

65.0

65.0

100.0

Total

40

100.0

100.0

Prestasibelajar
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

rendah

9

22.5

22.5

22.5

tinggi

31

77.5

77.5

100.0

Total

40

100.0

100.0
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PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

KepadaYth.
Mahasiswa Akademi Kemahasiswaan Karya Bakti Nusantara
diMagelang

Denganhormat,
Yang bertandatangan di bawahini, saya :
Nama

: QONITA ULFIANA

NIM

: S541302094

Adalahmahasiswa

program

Pascasarjana

Magister

Kedokteran

Keluarga

Universitas Sebelas Maret Surakarta, akan mengadakan penelitian dengan judul“
Hubungan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Belajar
Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Akademi Kemahasiswaan Karya Bakti
Nusantara Magelang”
Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi saudara
sebagai responden, kerahasiaan semua informasi akan dijaga dan hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian.
Apabila saudara menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk
menandatangani lembar persetujuan ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang saya berikan. Atas perhatian dan kesediaan dalam berpartisipsi sebagai
responden dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Peneliti

QonitaUlfiana

Lampiran 2
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PERSETUJUAN PENELITIAN
(Informed Consent)

Yang bertandatangan di bawahini :
Nama

:

Umur

:

Institusi

:

Alamat

:
Setelah membaca danmemahami penjelasan tesis denganjudul :“Hubungan

Keterampilan Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi
Belajar Mahasiswa Akademi Kemahasiswaan Karya Bakti Nusantara Magelang”
Maka dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi respon den penelitian.

Surakarta, Januari2014
Yang MembuatPernyataan

(………………………….)
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KUESIONER
PENGARUH KETERAMPILAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA
AKADEMI KEMAHASISWAAN KARYA BAKTI NUSANTARA
MAGELANG

A. Petunjukpengisiankuesioner
a. Bacalahpertanyaandenganbaikdantelitisebelummenjawab
b. Beritanda (√ ) padapernyataan yang dianggapsesuaidengankeadaan yang
sebenarnya
c. Kerahasiaanjawabanakandijaminpeneliti

B. IdentitasMahasiswa
a. No.

: _____________________________

b. Nama

: ______________________________

c. IPK

:_______________________________

C. Angket
No

Pernyataan
STS

1
2

3

4
5

6
7
8

Komunikasi antar mahasiswa
menimbulkan rasa percaya diri
Adanya kotak saran bagi
mahasiswadalam mengemukakan
pendapatkeinstitusi
Tidak perlu berkomuikasi dengan rekan
kerja lain dalam hal
pengerjaantugaskarena sudah mampu
Sayajarangmembicarakanmasalahpelaja
randenganteman
Masalahbelajar yang
dialamitemanadalahjugamenjadimasala
hsaya
Sayaseringberkunjungkerumahtemanunt
ukmengerjakantugas
Toleransi antar mahasiswa
kurangterjaga dengan baik
Kurangmampumengendalikan
emosi
commit to
user
apabila terjadi perselisihan dengan

Jawaban
TS
S

SS

perpustakaan.uns.ac.id

rekan kuliahlain
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

Bergaul dengan rekan kuliahyang
tertentu saja
Selalu ada waktu untuk mengobrol
dengan teman
Keterbukaanselalu kami
terapkandalampersahabatan
Sayaakanmembantutemandalamhalapap
un
Rekan kuliahsaling membantu bila salah
satu mahasiswa mengalami masalah
Tidakpernah memberikan solusi apabila
rekan kuliahmeminta saran
Sama-sama menghadapi beban
kuliahyang berat sehingga lebih baik
bersikap individu terlebih dulu
Saya sering memberikan masukan
positif buat teman
Temansayaseringmengingatkanketikasa
yamelakukankesalahan
Kami sering menutupi
kekuranganantarteman
Komunikasi antar mahasiswamembantu
meringankan beban kuliah
Komunikasi antar mahasiswamembuat
kuliahmenjadi lebih menyenangkan
Hubungan antar mahasiswaberpengaruh
pada hasil belajar
Temansayaadalahsegalagalanyabagisaya
Temansayajarangmengingatkanketikasa
yamelakukankesalahan
Kebahagiaantemanadalahkebahagiaansa
ya
Sesama mahasiswa saling berbincangbincang bersama di luar jam kuliah
Dosendanmahasiswa berkomunikasi
dengan baik
Sesama mahasiswa fokus pada tugas
masing-masing sehingga jarang
berkomunikasi
Keterbukaanselalu kami
terapkandalampersahabatan
commit to user
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29
30

Sukadukabersamatemandalammengerja
kantugas
Temanadalahtempatuntukberkeluhkesah
apabilakitamemperolehhasil yang
kurangbaikdalambelajar

Motivasi Belajar
No

Pernyataan

Jawaban
STS

1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12

13
14

15

Saya termotivasi belajar karena menjadi
bidan adalah keinginan saya
Profesibidanadalahtugasmuliahalinimen
jadikansayatermotivasidalambelajar
Berbagai mata kuliah yang diajarkan
kurangmenarik minat saya
Saya sukabelajar karena terlalu banyak
mata kuliah yang diajarkan
Saya senang karena orientasi
pendidikan yang diajarkan sesuai
dengan keinginan untuk menjadi bidan
Saya terkadangkurangsemangat dalam
mengikuti kuliah
Batas kehadiran 75% membuat saya
mempunyai kesempatan untuk tidak
mengikuti kuliah
Sayaberorientasiuntukmemperolehnilait
ertinggidalambelajar
Pendidikanmerupakanhalutamadalamke
hidupansaya
Saya senang belajar karena kualitas
dosen cukup baik
Saya termotivasi belajar karena dosen
mempunyai teknik mengajar yang baik
Sayatermotivasibelajarkarenadosenmam
pumelakukansimulasisaatpraktekdengan
tepat
Saya kurangsuka dosen yang mengajar
denganceramah
Bobot materi kuliah DIII Kebidanan
sebanyak 120 SKS membuat saya aktif
kuliah
Bobot materi kuliah yang harus
diselesaikan selama 6 semester
membuat saya belajar commit
lebih keras
to user

TS

S

SS

vi
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

Saya lebih fokus belajar pada bobot
materi kuliah yang SKSnya besar
MaterikuliahKebidananmembuatseman
gatsayabesardalambelajar
Sayabersikapsantaidalammenghadapibo
botmaterikuliah
Metode perkuliahan yang berbasis
teknologi informasi misalnya
penggunaan LCD sangat menarik
perhatian saya
Metode perkuliahan yang berbasis
simulasi menarik perhatian saya
Semuametodeperkuliahanmenarikminat
saya
Saya tidaktertarik untuk melakukan
presentasi di kelas karena
sangatmenantang
Ruang kuliah yang nyaman membuat
motivasi belajar meningkat
Iklim persaingan positif antar
mahasiswa membuat saya terus belajar
Kebersihankampussaatinitidakmembuat
motivasibelajarsayameningkat
Saya berteman dengan mahasiswa
yangdapat membantu meningkatkan
motivasi belajar saya

27

Lingkunganpergaulan di
kampusmendukungmotivasibelajarsaya

28

Saya selalu menyempatkan waktu ke
perpustakaan
Perpustakaanmenjaditujuanutamasayasa
atadawaktuluang
Saya jarangke perpustakaan karena
literatur bukunya kurang menunjang
untuk belajar

29
30
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