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Correlation Between Peer Support With Academic Student Engagement In
The Classroom At One Of Private University

Simon Galih Gudakesa

ABSTRACT
This study was conducted to determine the correlation between peer support and
student learning involvement in the classroom at Psychology students, at one of
private universities. The researcher's hypothesis is that there is a significant
correlation between peer support and student learning involvement in the classroom.
This research uses correlational quantitative method, with non-parametric analysis
technique of Spearman's Rho Correlations. There are 172 student respondents who
are actively participating in classroom activities, class of 2018-2020, at the
Psychology Faculty, Sanata Dharma University Yogyakarta. This study uses a
modified measuring instrument from the Student Engagement Scale (SES) with 11
items that have a reliability coefficient score = 0.788, and the Inventory of Socially
Supportive Behaviors (ISSB) with 37 items that have a reliability coefficient score
= 0.951. Based on the statistical tests that have been carried out, this study shows a
positive correlation between peer support and student learning involvement in the
classroom (p = 0.000, r = 0.443).
Keywords: Student Engagement in Class, Peer Support, Students.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dukungan teman
sebaya dan keterlibatan belajar mahasiswa/i di dalam kelas pada mahasiswa/i
Fakultas Psikologi salah satu universitas swasta. Hipotesis peneliti adalah terdapat
hubungan signifikan antara dukungan teman sebaya terhadap keterlibatan belajar
mahasiswa di dalam kelas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
korelasional, dengan teknik analisa non-parametrik Spearman's Rho Correlations.
Terdapat 172 responden mahasiswa/i yang sedang aktif mengikuti kegiatan di kelas,
angkatan 2018-2020, di Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan modifikasi alat ukur dari Student Engagement Scale
(SES) dengan 11 item yang memiliki angka koefisien realibilitas α = 0,788, dan
Inventory of Socially Supportive Behaviors (ISSB) dengan 37 item yang memiliki
koefisian realibilitas α = 0,951. Berdasarkan uji stastika yang telah dilakukan,
penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan teman sebaya
dan keterlibatan belajar mahasiswa di dalam kelas (p = 0,000, r = 0,443).
Kata Kunci: Keterlibatan Belajar Mahasiswa di Dalam Kelas, Dukungan Teman
Sebaya, Mahasiswa.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perilaku keterlibatan mahasiswa merupakan kesediaan individu dalam
menyelesaikan tugas sehari-hari, seperti menghadiri kegiatan belajar di kelas,
aktif mendengarkan pengajar di kelas, aktif dalam diskusi di kelas dan bersikap
sejalan dengan tata aturan dari suatu institusi pendidikan (Price, & Tovar,
2014). Perilaku keterlibatan mahasiswa juga dapat memunculkan hubungan
yang positif terhadap ketekunan, perencanaan, dan pengelolaan tugas terkait
prestasi individu (Collie R., J., Martin, & Curwood, 2015). Individu yang
memiliki perilaku keterlibatan secara positif akan termotivasi untuk mencapai
gelar yang diinginkannya (Price & Tovar 2014).
Finn, Rock, Resnick, Steinberg dan Aveenvoli, (Finn & Rock, 1997,
Resnick et al., 1997; Steinberg & Aveenvoli, 1998; dalam Christenson, S., L.,
Reschly, & Wylie, 2012) mengatakan perilaku keterlibatan menjadi faktor
yang penting bagi proses akademis, karena langsung tertuju dalam kegiatan
praktis di kelas. Lebih lanjut, Barrington dan Hendricks (Barrington, &
Hendricks, 1989; dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012)
berpendapat bahwa perilaku keterlibatan dapat digambarkan dengan data
kehadiran, kinerja akademik, perilaku dan interaksi terhadap semua pihak
sekolah di dalam kelas. Perilaku keterlibatan ini dapat menjadi prediktor
tingkat kelulusan dan kemauan peserta didik menyelesaikan proses
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pendidikannya (Alexander, Entwisle, & Horsey, 1997; dalam Christenson, S.,
L., Reschly, & Wylie, 2012).
Lingkungan belajar yang mendukung berpengaruh pada keterlibatan
belajar peserta didiknya (Asti, 1993; Pascarella et all., 1996; dalam Miller, R.
L., Rycek, & Fritson, 2011). Supratiknya (2017) pada Lokakarya untuk
Pesiapan Semester Gasal 2017-2018 di Fakultas Psikologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta, menjelaskan pentingnya penamaan mata kuliah dan
pemberian bobot yang sesuai pada sejumlah mata kuliah dalam KKNI
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Hal tersebut ditawarkan sebagai
dasar relevansi pencapaian proses pembelajaran, konsistensi dokumen
pembelajaran yang digunakan, dan bobot SKS (Satuan Kredit Semester)
(Supratiknya, 2017). Hal tersebut hendak menjelaskan pentingnya pondasi
bidang ilmu dan penerapan keterampilan terhadap hasil pembelajaran yang
telah dilakukan oleh mahasiswa/i (Bent, 1991; dalam Supratiknya, 2017).
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan realita yang terjadi di Fakultas
Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa
terdapat lingkungan belajar yang mendukung proses keterlibatan belajar
mahasiswa/i di dalamnya.
Peneliti ingin melihat penerapan praktek keterlibatan yang muncul pada
proses pembelajaran yang muncul setelah lokakarya dilakukan, dengan
menyebar survey acak pada Mahasiswa/i Fakultas Psikologi Univeristas
Sanata Dharma Yogyakarta angkatan 2014-2018. Survey dilakukan pada
tanggal 27 Juni 2019 – 4 Juli 2019 menggunakan google-form. Pernyataan
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dalam survey meliputi perilaku penyelesaian tugas sehari-hari, kehadiran
dalam kegiatan belajar di kelas, keaktifan mendengarkan pengajar di kelas,
keaktifan dalam diskusi di kelas dan patuh pada tata aturan dari suatu institusi
pendidikan (Price, & Tovar, 2014). Namun, hasil survey menunjukkan 50,7 %
atau 31 mahasiswa/i bersikap pasif dalam proses diskusi di dalam kelas dan
59,2 % atau 42 mahasiswa/i menunda-nunda mengerjakan tugas kelas
perkuliahannya. Hal tersebut menunjukkan adanya masalah terhadap praktek
dinamika yang ada di dalam kelas, walaupun sistem pendidikan dalam
kurikulum sudah dipersiapkan dengan baik.
Barkley (dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012) memaparkan
bahwa keterlibatan berhubungan secara langsung dengan pencapaian prestasi
peserta didik, ketika peserta didik memiliki keterlibatan yang positif dengan
lingkungan institusi pendidikannya maka ia akan mencapai prestasi terbaiknya.
Hubungan antara keterlibatan dan prestasi peserta didik juga dapat negatif,
ketika peserta didik memiliki keterlibatan yang negatif. Finn (dalam
Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012) memaparkan bahwa perilaku
keterlibatan yang negatif akan menyebabkan penurunan performansi, yang
berakibat pada penarikan emosional peserta didik ke arah putus sekolah.
Penelitian lain terkait keterlibatan juga memaparkan, bahwa 60% murid
sekolah atas yang kurang terlibat aktif dalam kehadirannya di kelas, berpotensi
untuk mengeluarkan perilaku negatif dan berujung pada ketidakmampuan
untuk naik kelas serta lulus dari sekolah menengah atas (Balfanz, Herzog, &
Iver M., 2007; dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012).
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Lam, Wong, Yang, dan Liu (dalam, Christenson, S., L., Reschly, & Wylie,
2012), menjelaskan bahwa keterlibatan sangat erat kaitannya dengan faktorfaktor pribadi dan kontekstual yang merujuk pada dukungan dari pengajar,
orang tua, serta teman sebaya. Dukungan teman sebaya ditawarkan sebagai
faktor yang dapat menunjang perilaku keterlibatan karena dinilai lebih efektif
dan dapat dikembangkan secara efisien untuk mendukung kesehatan mental
mahasiswa/i dalam menghadapi tantangan akademisnya (Ikdip K. B., Jae,
Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012). Waktu pertemuan yang berlangsung secara
cepat dan pengalaman hidup keseharian yang muncul antar mahasiswa/i di
lingkungan kampus menjadi langkah penting dari dukungan teman sebaya
terhadap emosional positif bagi perilaku keterlibatan mahasiswa/i di kelas
(Ikdip K. B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012). Maka dari itu pengaruh
dukungan sosial dinilai signifikan untuk mendukung perilaku keterlibatan
positif mahasiswa/i dalam kehidupan akademisnya di kelas.
Hal tersebut ditunjukkan oleh Kindermann dkk. (1996) menemukan
bahwa individu mendapat dukungan teman sebaya yang tinggi dalam akademis
akan menciptakan keterlibatan belajar yang tinggi (Christenson, S., L.,
Reschly, & Wylie, 2012). Hallinan (dalam Christenson, S., L., Reschly, &
Wylie, 2012) menyatakan bahwa relasi teman sebaya memiliki kecenderungan
untuk berelasi dan berafiliasi dengan teman yang memiliki karakteristik
serupa. Aktivitas relasi yang terbentuk antar teman sebaya memberikan
dampak pada perilaku di lingkungan pendidikan, menurut Dishion, Spracklen,
Andrews, dan Patterson, (1996), Mounts serta Steinberg, (1995). Hal tersebut
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hendak menunjukkan bahwa dukungan relasi antara teman sebaya sangat
mempengaruhi proses terbentuk dan berkembangnya porses keterlibatan
akademis dari mahasiswa/i di sebuah institusi pendidikan. Lebih lanjut, topik
ini menjadi penting untuk ditinjau lebih lanjut karena pengaruhnya yang secara
langsung terjadi dan melekat dalam aktivitas keterlibatan akademis
(Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012).
Penelitian lain juga menunjukkan, bahwa proses adaptasi perilaku
keterlibatan seorang peserta didik berhubungan secara signifikan dengan
jumlah teman yang dimiliki Wentzel, Barry, dan Caldwell, (2004). Wentzel,
Barry, dan Caldwell (2004) juga menambahkan, bahwa peserta didik yang
memiliki teman sedikit akan mengalami kesulitan untuk berperilaku terlibat di
awal masa studinya (Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012). Hal tersebut
hendak menyatakan bahwa jumlah teman yang dimiliki akan berhubungan
pada jaringan dukungan positif terhadap perilaku keterlibatan akademis
(Pascarella et al., 2006; dalam Miller, R., L., Rycek, & Fritson, 2011). Namun,
Huebner dan Mancini (2003) berpendapat tentang kualitas persahabatan jauh
lebih mengembangkan mahasiswa/i karena ditingkat yang lebih tinggi individu
lebih membutuhkan dukungan secara lebih mendalam dari teman sebaya
dibandingkan jumlahnya (Huebner, A., J., & Mancini, 2003). Maka penelitian
ini akan melihat juga, tentang kekuatan hubungan dukungan teman sebaya
terhadap keterlibatan belajar dari mahasiswa/i di dalam kelas.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latarbelakang yang telah disusun, rumusan penelitian
yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara
dukungan teman sebaya terhadap keterlibatan belajar mahasiswa di dalam
kelas?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan fenomena serta topik yang diangkat mengenai “hubungan
dukungan teman sebaya terhadap keterlibatan belajar pada mahasiswa di
dalam kelas,” maka penelitian ini ditujukan untuk mengukur tingkat hubungan
yang terbentuk dari dukungan teman sebaya terhadap keterlibatan belajar
mahasiswa/i di dalam kelas. Hal tersebut digunakan untuk melihat aktivitas
dinamika keterlibatan belajar secara kognitif, emosional, dan perilaku pada
mahasiswa/i yang masih aktif di dalam kelas.
D. Manfaat Penelitian
Terdapat dua manfaat yang terdapat pada penelitian ini:
1. Manfaat Teoritis:

sebagai sarana pengembangan penelitian terkait
penelitian-penelitian sebelumnya terkait penelitian
hubungan dukungan teman sebaya terhadap
keterlibatan belajar mahasiswa di dalam kelas.

2. Mafaat Praktis:

sebagai sarana mengetahui faktor pendukung yang
tepat pada keterlibatan belajar, untuk proses
memaksimalkan dinamika keterlibatan belajar
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yang muncul di dalam kelas, agar mendukung
mahasiswa terlibat secara aktif di dalam kelas.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas
1. Definisi Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas.
Keterlibatan adalah keadaan terlibat atau adanya keikutsertaan
individu secara emosional dalam situasi tertentu (KBBI). Mahasiswa
merupakan orang yang belajar di suatu institusi perguruan tinggi
(KBBI). Keterlibatan siswa dalam suatu instansi pendidikan
merupakan suatu proses keterlibatan dari aspek perilaku, emosional,
serta kompetensi kognitif yang berlangsung terus-menerus. Klem dan
Connell (dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012) juga
berpendapat bahwa proses keterlibatan terjadi dari hubungan timbal
balik antara aspek perilaku, emosional, serta kompetensi kognitif tugas
dan peraturan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan. Terdapat tiga
point utama yang perlu diperhatikan dalam membahas keterlibatan
mahasiswa di lingkungan institusi pendidikannya, yaitu mahasiswa,
perilaku keterlibatan, dan lingkungan pendidikannya.
Keterlibatan

merupakan

pertemuan

antara

kebutuhan

psikologis, yang terdiri atas kebutuhan dalam diri sendiri, kebutuhan
atas rasa kepemilikan, dan kebutuhan untuk memiliki suatu
kemampuan dengan budaya yang dihasilkan dari keluarga, sekolah,
maupun di lingkungan bekerja (Connell & Wellborn, 1991; dalam

8
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Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012). Connell dan Wellborn
(1991) juga berpendapat bahwa keterlibatan dapat ditunjukkan secara
umum dari perilaku keterlibatan dalam emosi, perilaku, dan kognisi,
namun jika tidak maka perilaku ketidakpuasan terjadi. Jadi keterlibatan
merupakan buah dari kebutuhan-kebutuhan dalam diri dan lingkungan
individu, yang membuat individu terdorong untuk memenuhinya ke
dalam aspek kognitif, perilaku, serta emosionalnya (Christenson, S.,
L., Reschly, & Wylie, 2012).
Finn (1989), Marks (2000), Newmann, Wehlage, dan
Lamborn, (1992), Willms (2003) (dalam Christenson, S., L., Reschly,
& Wylie, 2012) menyatakan konsep perkembangan keterlibatan
mahasiswa berasal dari dinamika perilaku kemauan untuk aktif belajar
dan didukung dengan segala program-program belajar yang
ditawarkan institusi pendidikannya. Konsep keterlibatan mahasiswa
itu sendiri awalnya mengacu pada pengelolaan aspek perilaku
keterlibatan yang postitif dari aspek emosional yang meliputi minat,
identifikasi, kepemilikan, dan sikap positif tentang pembelajaran.
Kemudian aspek kognitif berupa pengaturan diri terhadap tujuan
pembelajaran

dan

investasi

dalam

pembelajaran

dimasukkan

berdasarkan kebutuhan akan otonomi, kompetensi, atas keterkaitan
relasinya (Fredericks J. A., Blumenfield, & Paris, 2004).
Christenson (2008) melakukan sebuah penelitian terhadap
siswa sekolah menegah atas, terkait hubungan positif keterlibatan
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mahasiswa terhadap tingkat kelulusan siswa. Pada penelitian tersebut
dijelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dianggap mampu untuk
menjabarkan alasan dari motivasi siswa untuk menyelesaikan proses
pendidikannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau
memutuskan untuk berhenti sekolah untuk bekerja. Selain itu, pada
penelitian keterlibatan mahasiswa tersebut juga menjelaskan bahwa
keterlibatan

yang

positif

dapat

mengarahkan

siswa

untuk

mengembangkan diri sesuai dengan keterampilan yang dimiliki di
perguruan tinggi atau dunia kerja (Christenson dkk., 2008; Finn, 2006;
dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012). Keterlibatan yang
positif juga akan membuat siswa mampu mengetahui potensi, mencari
tujuan dalam dirinya, dan membuat siswa mampu mengembangkan
diri sesuai keinginannya (Harper S., R., & Quaye, 2009). Jadi pada
penelitian keterlibatan mahasiswa yang ditulis ini, hendak menjelaskan
bahwa perilaku keterlibatan positif merupakan perilaku partisipasi
secara sukarela aktif di kegiatan akademis maupun non akademis yang
diikuti oleh mahasiswa dalam memenuhi tujuan pribadi dan insituti
pendidikan sebagai wujud rasa kepemilikan individu terhadap institusi
pendidikannya.
Russell (2005), memaparkan, bahwa keterlibatan merupakan
bentuk dari motivasi praktis dari peserta didik dalam mengembangkan
diri di institusi pendidikan yang dipilihnya. Hal tersebut dapat dilihat
dari proses pengerahan energi dalam bertindak yang dihasilkan dari
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proses penggabungan antara perilaku, emosional, dan proses kognisi
(Russell, Ainley, & Frydenberg, 2005). Pada saat melakukan proses
pengerahan energi tersebut, tentunya terdapat proses psikologi yang
melibatkan perhatian, ketertarikan, penanaman nilai, dan usaha dari
peserta didik untuk melakukan proses belajar (Marks, 2000).
Kemudian bisa dilihat adanya usaha-usaha dari dalam diri individu
yang menggerakkan dari dalam maupun luar dirinya untuk melakukan
kegiatan-kegiatan dari proses pembelajaran di lingkungan institusi
pendidikannya (Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012).
Perkembangan perilaku keterlibatan secara positif ini juga
dipengaruhi oleh tingkat emosional yang positif dalam lingkungan
belajarnya, dan akan mengalami perkembangan negatif jika terdapat
emosional negatif (Skinner, E., A., & Belmont, 1993). Hal tersebut
hendak menunjukkan bahwa aspek-aspek yang berada dalam perilaku
keterlibatan perlu diperhatikan dalam proses perkembangannya. Selain
itu, kecenderungan perkembangan positif atau negatifnya perilaku
keterlibatan ini dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung atau
tidaknya terhadap peserta didik dalam proses belajarnya. Jadi
perkembangan perilaku keterlibatan ini dihasilkan dari proses
masuknya perilaku nyata, upaya, dan ketekunan terhadap tugas-tugas
dalam kegiatan institusi pendidikan yang terlihat dari keadaan emosi
terhadap lingkungan selama kegiatan berlangsung (Skinner, Wellborn,
& Connell, 1990; dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012).
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Berdasarkan

penelitian-penelitian

sebelumnya,

penulis

merumuskan bahwa keterlibatan mahasiswa merupakan sikap individu
yang terbentuk dari hubungan antara aspek perilaku, emosional, dan
kognitif pada proses belajarnya. Keterlibatan mahasiswa berhubungan
dengan program-program, fasilitas penunjang, dan lingkungan sosial
yang diberikan oleh suatu institusi pendidikan. Perkembangan positif
dari keterlibatan mahasiswa akan membuat mahasiswa secara aktif dan
sukarela menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kampusnya
dengan maksimal. Selain itu, mahasiswa akan berusaha semaksimal
mungkin menyelesaikan program pendidikannya, mengenali potensi
dalam diri, dan memiliki perencanaan matang untuk meraih citatianya. Jadi keterlibatan mahasiswa di suatu insitusi pendidikan ini
menjadi hal yang perlu diperhatikan, terkait dengan pengembangan
diri mahasiswa di masa depannya.
2. Aspek Keterlibatan Mahasiswa
Gunuc (2015) menjelaskan, bahwa terdapat tiga aspek
keterlibatan peserta didik di dalam kelas dalam Student Engagement
Scale (SES). Keterlibatan di dalam kelas dijabarkan dalam aspek
keterlibatan kognitif, keterlibatan emosional, dan keterlibatan perilaku
(Gunuc, S., & Kuzu, 2015).
a. Keterlibatan kognitif adalah aspek yang melihat pemahaman serta
cara memahami individu terkait proses pembelajaran di dalam
kelas. Hal tersebut dapat dilihat dari cara belajar individu, cara
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menilai individu terkait proses pembelajaran, motivasi individu,
pengaturan diri individu, dan perencanaan dalam diri individu.
b. Keterlibatan emosional adalah aspek yang melihat reaksi
emosional individu terkait proses pembelajaran di dalam kelas.
Hal tersebut dapat dilihat dari sikap, minat, relasi dengan individu
lain yang berdinamika dalam kelas (teman sebaya, dosen,
maupun staf kampus lainnya), reaksi pada proses pembelajaran,
dan reaksi terhadap kelas individu.
c. Keterlibatan perilaku adalah aspek yang melihat gerakan individu
yang dapat diamati dalam proses pembelajaran. Hal tersebut
dapat dilihat dari partisipasi individu dalam kegiatan akademis,
usaha individu, kehadiran individu, dan partisipasi dalam kelas.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Mahasiswa
Fredricks, Blumenfeld, dan Paris (2004) merumuskan faktor-faktor
yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik terkait hubungan antara
konteks kelas dan keterlibatan bagi penelitian-penelitian di masa depan.
Faktor-faktor ini dipilih untuk menentukan aspek-aspek yang perlu
diperhatikan untuk menunjang penelitian-penelitian berikutnya terkait
keterlibatan dari peserta didik.
a. Faktor Tingkat Sekolah merupakan faktor yang meliputi arah gerak
suatu institusi pendidikan terkait organisasi, sistem, dan nilai sebagai
sarana untuk mengembangkan peserta didik di dalamnya. Proses

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

pengembangan institusi pendidikan dalam mendidik peserta
didiknya tersebut mewujudkan terciptanya prinsip-prinsip baru yang
selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan jaman. Pembaharuan
prinsip-prinsip dari suatu institusi inilah yang dapat mendorong
peserta didik untuk bebagi tanggung jawab dan komitmen bersama
dalam meraih tujuan.
b. Faktor Dukungan Guru merupakan faktor yang mempengaruhi
keterlibatan perilaku, emosional, dan kognitif dari peserta didik.
Pengaruh positif faktor dukungan guru berpengaruh secara positif
terhadap perilaku peserta didik yang mendorong untuk menuntaskan
masa studinya.
c. Faktor Teman Sebaya merupakan faktor terkait kepuasan peserta
didik pada institusi pendidikannya. Pengaruh faktor teman sebaya
juga dikaitkan dengan aspek keterlibatan emosional dan perilaku
sosial peserta didik sebagai upaya memenuhi tuntutan akademik.
Faktor teman sebaya dapat medorong peserta didik memiliki
komunitas belajar yang dapat mendukung keterlibatan kognitif ke
arah positif, melalui aktivitas diskusi, beradu argumen, dan saling
mengevaluasi hasil kerja antar peserta didik.
d. Faktor Struktur Kelas merupakan faktor yang terkait dengan
keterlibatan perilaku, keterlibatan emosional, dan motivasi peserta
didik dalam menyelesaikan proses pembelajaran di suatu institusi
pendidikan. Selain itu, faktor struktur kelas mendorong peserta
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didiknya untuk memiliki otoritas pada pilihannya, aktif berdiskusi di
dalam kelas, dan merasa bebas melakukan tata aturan atau kontrol
eksternal dari suatu institusi pendidikan.
e. Faktor Karakteristik Tugas merupakan faktor yang berkaitan dengan
keterlibatan perilaku dan keterlibatan kognitif peserta didik di suatu
institusi pendidikan. Peningkatan perilaku keterlibatan terjadi, jika
tugas menggabungkan aspek akademis dan konteks perilaku sosial
yang terjadi di dalam kelas. Penggabungan aspek akademis dan
konteks perilaku sosial di dalam kelas dapat dilihat dari keaslian
hasil tugas, tugas memberi kesempatan peserta didik untuk
mengasumsikan kepemilikan konsep, pelaksanaan, serta evaluasi
bagi

tugas

peserta

didik,

memberikan

kesempatan

untuk

berkolaborasi, mengizinkan beragam bentuk bakat, dan memberikan
peluang untuk bersenang-senang dengan tugas tersebut.
f. Faktor Kebutuhan akan Keterkaitan merupakan faktor yang
berkaitan dengan rasa kepemilikan terhadap lingkungan institusi
pendidikan. Rasa kepemilikan

yang muncul digambarkan oleh

perasaan diterima, dihargai, dilibatkan, dan didorong oleh individuindividu dalam lingkungan institusi pendidikan. Hal tersebut
membuat peserta didik memiliki kebutuhan untuk membangun
hubungan emosional yang lebih terhadap guru, orang tua, dan teman
sebaya. Hubungan emosional akan mendorong keterlibatan
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emosional dan dapat memprediksi proses penyelesaian program
belajar peserta didik.
g. Faktor Kebutuhan akan Otonomi merupakan faktor yang berkaitan
dengan alasan pribadi peserta didik dalam pilihan hidupnya,
pengambilan keputusan bersama, dan kebebasan relatif dari kontrol
eksternal. Hal tersebut menjadi alasan bagi peserta didik dalam
terlibat pada kegiatan akademis dan non-akademis di suatu institusi
pendidikan, yang mendorong perilaku

keterlibatan dalam diri

mereka.
h. Faktor Kebutuhan akan Kompetensi merupakan faktor yang terkait
dengan kepercayaan pada tata aturan, strategi, dan kapasitas dari
suatu institusi pendidikan dapat membawa peserta didik ke dalam
kesuksesan hidup. Hal tersebut hendak menunjukkan hubungan
antara harapan peserta didik dan penawaran dari institusi pendidikan
yang diberikan saling berimbang, artinya pihak insitusi pendidikan
dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam mencapai
keberhasilannya atau sebaliknya.
i. Faktor Lintas Budaya, merupakan faktor yang meliputi ras, etnis,
dan lingkungan sosiokultural yang dapat mempengaruhi keterlibatan
mahasiswa. Faktor lintas budaya yang positif akan mengakibatkan
mahasiswa merasa berharga, dapat menjalin hubungan antar pribadi,
dan mendapat kelompok pendukung akademis.
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j. Faktor Pelayanan Staff kampus merupakan fasilitas yang diberikan
kampus terkait kemampuan pegawai kampus dalam melayani
kebutuhan mahasiswa. Peran pelayanan staff yang berjalan secara
positif akan membuat mahasiswa semakin terlibat, karena
terpenuhinya kebutuhan informasi, dan suasana bersahabat yang
diberikan oleh kampus bagi para mahasiswanya.
k. Faktor Program Belajar merupakan fasilitas yang diberikan kampus
terkait metodologi ajar, agar mahasiswanya dapat memahami
dengan mudah ilmu yang hendak dipelajarinya. Program belajar
yang berjalan secara positif dapat membuah mahasiswa semakin
terlibat, karena proses belajar yang mudah diterima dapat
mengembangkan diri mahasiswa secara maksimal.
l. Faktor Orientasi merupakan penyesuaian diri mahasiswa terhadap
iklim, tata aturan dari lingkungan kampus, dan tujuan mahasiswa
menempuh suatu program pendidikan. Orientasi yang berjalan
positif akan menyebabkan mahasiswa semakin terlibat, karena
terikat pada tujuan dan pemahaman mendalam terhadap pilihan
jurusan yang diambilnya di kampus.
m. Faktor Distribusi Informasi merupakan proses tersampaikannya
sebuah pesan terkait visual dan bahasa. Distribusi informasi yang
berjalan secara positif dapat meningkatkan perilaku keterlibatan,
karena kemudahan terserapnya informasi dapat memaksimalkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

potensi dalam diri mahasiswa untuk memenuhi tuntutan pribadi serta
kampus.
n. Faktor Kesehatan Mental dan Fisik merupakan kondisi dimana
mahasiswa sejalan dengan norma lingkungan kampus tempat
belajar. Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa kesehatan mental
dan fisik mahasiswa terbentuk, ketika mahasiswa dapat beradaptasi
terhadap lingkungan kampus terkait bahasa, norma serta budaya.
Kesehatan mental dan fisik yang terbentuk secara positif dapat
meningkatkan keterlibatan mahasiswa, karena akan membuat
individu siap untuk mengeluarkan potensi terbaiknya untuk
menghadapi tantangan di lingkungan kampusnya.

B. Dukungan Teman Sebaya
1. Definisi Dukungan Teman Sebaya.
Dukungan teman sebaya dapat didefinisikan sebagai dukungan yang
disediakan oleh teman sebaya individu dalam ruang lingkup lingkungan
sosialnya (Gulliver, E, & Byrom, 2015). Ruang lingkup lingkungan sosial
yang dimaksudkan adalah lingkungan yang memiliki kondisi, permasalahan
dan pengalaman serupa dari masing-masing individunya. Gulliver dan
Byrom (2015) menjelaskan bahwa dukungan teman sebaya terjadi secara
alamiah melalui pengalaman hidup individu bermain dengan teman
sepermainanya, yang diikuti dengan rasa kepercayaan terhadap dukungan,
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dorongan serta harapan dalam melihat penyelesaian masalah dari individu
lain di lingkungan pertemanan sosialnya.
Dukungan teman sebaya dapat dilihat dari media tempat peserta
didik mengekspresikan bentuk dukungannya, perilaku dalam menjalankan
dukungannya, dan pengendalian diri atas dukungan yang diberikan (Ikdip
K. B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012). Hal tersebut hendak
menunjukkan bahwa, perilaku dukungan sosial menawarkan lingkungan
belajar yang nyaman bagi para peserta didiknya. Dukungan teman sebaya
menawarkan sikap empati dalam hidup sosial para peserta didik, yang akan
membantu menangani permasalahan sampai seseorang menuntaskan
studinya (Ikdip K. B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012). Selain itu,
dukungan teman sebaya juga membantu peserta didik mengenali setiap
pribadi di lingkungan institusi pendidikannya dari hasil diskusi dalam hidup
kesehariannya. Hal tersebut memberikan dampak positif pada emosional
setiap peserta didik yang terlibat di dalamnya. Emosional positif yang
terbentuk dari proses dukungan teman sebaya tersebut mengurangi rasa
kesepian, frustasi, dan perasaan negatif lainnya pada peserta didik (Ikdip,
K., B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012).
Ketercapaian perilaku dukungan teman sebaya tidak terlepas dari
stimulasi-stimulasi yang membentuknya. Hal tersebut membuat perilaku
dukungan sebaya memerlukan hubungan mutualitas, solidaritas, sinergi,
persahabatan, harapan, kesetaraan, kemerdekaan, rasa hormat, objektitifitas,
otentik, pengurangan inklusivitas, fokus pada kekuatan dan potensi dari
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masing-masing peserta didik (Gulliver, E., & Byrom, 2015). Jika stimulai
pembentuk perilaku dukungan teman sebaya tersebut diterima oleh peserta
didik secara positif dan saling memiliki dampak yang menguntungkan,
maka peserta didik akan mendapatkan dukungan sosial, emosional atau
praktis dalam menangani penyakit mental tanpa harus datang ke psikolog
profesional (Gulliver, E., & Byrom, 2015). Hal tersebut hendak
menunjukkan bahwa perilaku dukungan teman sebaya dapat menjadi
pertolongan pertama pada kesehatan mental sebelum mendapat pertolongan
secara profesional dari psikolog (Gulliver, E., & Byrom, 2015).
Dukungan teman sebaya berhubungan positif pada bagian dari
akademis locus of control internal individu (Arslan, Serhat, Mahmet, C., &
Recep, U. 2013). Selain itu, dukungan teman sebaya dapat menunjukkan
detail informasi akademik locus of control dari individu yang dapat
membantunya untuk lebih memahami model belajarnya (Arslan, Serhat,
Mahmet, C., & Recep, U. 2013). Individu lebih memilih dukungan teman
sebaya daripada guru dalam memenuhi akademik locus of control
internalnya (Arslan, Serhat, Mahmet, C., & Recep, U. 2013). Hal tersebut
dikarenakan teman sebaya lebih banyak memiliki waktu untuk bertemu dan
sedang menghadapi masalah yang sama (Arslan, Serhat, Mahmet, C., &
Recep, U. 2013).
Jadi dukungan teman sebaya merupakan dukungan yang ditujukan
kepada mahasiswa di lingkungan sosial suatu insitusi pendidikan dari teman
di kelasnya. Dukungan teman sebaya terbentuk secara alamiah antara
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mahasiswa dengan temannya. Sikap empati yang ditawarkan dari dukungan
teman sebaya dan diikuti oleh rasa percaya serta harapan dari mahasiswa
terhadap dukungan tersebut, akan membentuk emosi positif dalam
lingkungan belajar mahasiswa. Emosional positif yang terbentuk tersebut
akan

membuat

mahasiswa

dapat

mencapai

prestasi

terbaiknya,

meningkatkan kesehatan mental, kualitas hidup, dan kesehatan fisik dari
mahasiswa di lingkungan institusi pendidikannya.
2. Aspek Dukungan Teman Sebaya.
Krause (1990) memaparkan bahwa dukungan teman sebaya meliputi
empat aspek dalam skala Inventory of Socially Supportive Behaviors
(ISSB), Empat aspek tersebut meliputi aspek dukungan informasi,
dukungan nyata, dukungan emosional dan integrasi dukungan (Krause, N.,
& Markides, 1990).
a. Dukungan Informasi adalah aspek yang melihat ilmu
pengetahuan atau informasi dapat membantu individu dari
teman sebaya. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelesaian
masalah akademis, peningkatan usaha ke arah positif, dan
partisipasi aktif di dalam kelas.
b. Dukungan Perilaku adalah aspek yang melihat perilaku
dukungunan yang secara langsung diterima dari teman
sebaya dalam mendukung individu. Hal tersebut dapat dilihat
dari tindakan praktis teman sebaya dalam membantu
memenuhi kebutuhan individu.
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c. Dukungan Emosional adalah aspek yang melihat kualitas
dukungan teman sebaya terhadap individu. Hal tersebut
dapat dilihat dari empati, kepedulian, cinta, dan kepercayaan
teman sebaya terhadap individu.
d. Integrasi Dukungan adalah aspek yang melihat hubungan
timbal balik dari pemberian dukungan. Hal tersebut dapat
dilihat dari rasa memiliki antara individu dengan teman
sebayanya, dan hubungan timbal balik dukungan dari
individu ke teman sebaya.
3. Dampak Dukungan Teman Sebaya.
Dukungan

teman

sebaya

berpengaruh

pada

peningkatan

kepercayaan diri individu, kemampuan membangun kesehatan mental,
penghargaan atas diri, merasa berdaya guna, dan penuh harapan (Solomon,
2004). Peningkatan kepercayaan diri individu berpengaruh pada psikiatris
diagnosis dalam menyikapi permasalahan hidup individu (Salzer, 1997;
dalam Solomon, 2004). Proses diagnosis psikiatris tersebut menawarkan
individu untuk belajar memulihkan diri sendiri, terlibat dalam penemuan
diri, membangun sistem dukungan terhadap diri sendiri, belajar cara-cara
positif untuk mengelola waktu, dan membantu diri dalam pengelolaan
potensi diri dalam pencapaian jenjang karir serta tujuan pencapaian hidup
individu (Gottlieb, 1982; Humphreys, 1997; Manning & Suire, 1996;
Mowbray et al., 1996; Mowbray, Moxley & Collins, 1998; Salzer & Geser,
2002; dalam Solomon, 2004).
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Dukungan teman sebaya secara positif dapat membuat individu
merasa berdaya dalam menanggapi pengaruh stigma negatif dan proses
penarikan diri dari lingkungan sosialnya (Gulliver, E., & Byrom, 2015). Hal
tersebut dikarenakan individu dapat secara langsung mengatasi tantangan
dari lingkungan sosialnya dengan dukungan teman sebaya, tanpa harus
melalui bantuan psikolog. Gulliver dan Bryom (2015) menyatakan bahwa,
individu yang merasa berdaya akan memperkuat aspek kognitif dan sosial
dalam menghadapi tantangan. Hal tersebut akan membuat individu
mempunyai kepercayaan diri dan penghargaan diri dalam mengatasi
tantangan yang sedang dihadapinya.
Selain itu, dukungan teman sebaya secara positif akan menyebabkan
dukungan sosial yang aman dan mendukung (Gulliver, E., & Byrom, 2015).
Ikdip K. B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, (2012) juga memaparkan dalam
sebuah penelitiannya tentang manfaat keterlibatan mahasiswa terhadap
kesejahteraan emosional dan kesehatan mental di kampus, bahwa model
dukungan tersebut berpengaruh secara efektif dalam menangani masalah
dan kebutuhan mahasiswa di lingkungan kampus. Efektifitas dari dukungan
teman sebaya dilihat dari intensitas pertemuan yang fleksibel sesuai dengan
kebutuhan individu dalam menangani tantangan atau masalah yang sedang
dihadapinya (Ikdip K. B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012). Hal
tersebut hendak menunjukkan bahwa tingkat fleksibelitas individu dalam
bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya, akan menciptakan
lingkungan sosial yang aman dan mendukung untuk mengatasi tantangan
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atau masalahnya. Selain itu, fleksibelitas pertemuan dan interaksi individu
dapat meningkatkan rasa percaya diri serta penghargaan diri untuk semakin
terlibat dalam menciptakan lingkaran-lingkaran lingkungan sosial baru yang
mendukung (Gulliver, E. & Byrom, 2015).
Gulliver, E., dan Byrom (2015), berpendapat bahwa dukungan
teman sebaya menawarkan proses diskusi terkait menyelesaikan masalah
dan tekanan emosional yang memerlukan empati serta penerimaan. Proses
diskusi yang berlangsung timbal balik antar teman sebaya tersebut akan
meningkatkan rasa penerimaan dan empati (Gulliver, E., & Byrom, 2015).
Gulliver dan Byrom (2015), menambahkan bahwa intensitas pertemuan,
kesamaan minat individu, kesamaan masalah yang dihadapi, dan lingkungan
sosial akan berpengaruh pada peningkatan rasa penerimaan dan empati
dalam dukungan teman sebaya. Jadi dukungan teman sebaya berpengaruh
signifikan bagi pembentukan rasa penerimaan dan empati, karena itensitas
pertemuan, keamaan minat idividu, kesamaan masalah yang dihadapi, dan
lingkungan sosial dari masing-masing individu.
Harapan dan motivasi individu juga merupakan salah satu aspek
yang mendapat pengaruh positif dari proses dukungan teman sebaya
(Gulliver, E., & Byrom, 2015). Proses dukungan teman sebaya yang secara
fleksibel dan memiliki akses yang mudah, akan menawarkan kesejahteraan
bagi para individu (Ikdip K. B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012).
Situasi individu yang saling mendukung tersebut akan menumbuhkan
harapan dan motivasi masing-masing

individu, untuk menghadapi
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tantangan dan permasalahan dalam hidupnya (Gulliver, E., & Byrom, 2015).
Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa dukungan antar teman sebaya
berhubungan timbal balik dengan harapan dan motivasi individu, untuk
menciptakan lingkungan yang sejahtera dalam menyelesaikan tantangan
atau masalah dalam diri individu.
Dukungan antar teman sebaya secara alami terbentuk dari proses
interaksi pengalaman hidup bermasyarakat, dapat memberikan dukungan
pada kesehatan mental (Gulliver, E., & Byrom, 2015). Dukungan teman
sebaya dalam konteks kesehatan mental dijelaskan melalui proses layanan
konsultasi, yang secara alami terbentuk dari dukungan timbal balik dalam
lingkungan teman sebaya dari individu (Gulliver, E., & Byrom, 2015). Hal
tersebut hendak menjelaskan bahwa proses interaksi yang terjadi dalam
kelompok teman sebaya individu menghasilkan perilaku dukungan dari
hasil berbagi pengalaman masing-masing individu. Proses berbagi
pengalaman

masing-masing

individu

tersebut

dapat

mempercepat

terciptanya dukungan kesehatan mental bagi individu, tanpa harus datang ke
psikolog profesional yang juga berdampak pada biaya bagi proses
pemberian dukungan (Gulliver, E., & Byrom, 2015).
C. Karakteristik Mahasiswa
Mahasiswa merupakan individu atau orang yang sedang menempuh
proses pendidikan di suatu perguruan tinggi (KBBI). Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,
pada Pasal 1 ayat 15, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan
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tinggi (diktis.kemenag.go.id). Pasal 14 ayat 1 menjelaskan juga, bahwa
mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui
kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan
(diktis.kemenag.go.id). Pada Pasal 35 ayat 4 dijelaskan, bahwa kegiatan
kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara terprogram atas
bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu
atau dua satuan kredit semester (diktis.kemenag.go.id). Ikdip Jae, Kamran,
Ashlie, & Jeremy (2012) berpendapat bahwa mahasiswa merupakan individu
yang berada di usia dewasa antara 18-24 tahun yang membutuhkan dukungan
dari teman, keluarga dan orang terdekatnya untuk meminimalisir stres belajar
dalam mengembangkan diri di perguruan tingginya.
D. Dinamika Hubungan Dukungan Teman Sebaya terhadap Keterlibatan
Mahasiswa Di Dalam Kelas.
Steele (1997) berpendapat bahwa proses belajar menggunakan metode
disiplin fisik, persepsi sosial di kampus, dan faktor ekonomi, merupakan faktor
lingkungan sosial individu yang dapat membuatnya menarik diri dari proses
pembelajaran (Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012). Hal tersebut
hendak menunjukkan bahwa faktor yang dimunculkan dari lingkungan
pendidikan yang dimiliki oleh peserta didik sangatlah erat dan saling
mempengaruhi satu sama lain. Artinya lingkungan sosial yang mendukung
peserta didik, akan memunculkan penerimaan sosial yang juga berpengaruh
pada proses terbentuknya motivasi dari peserta didik dalam mencapai prestasi
terbaiknya (Hurlock, 2000). Maka metode terbaik diperlukan oleh suatu
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institusi pendidikan untuk mengelola faktor ekstriksik dari lingkungan sosial
dan non-sosialnya, yang dapat membuat peserta didik terdukung dalam
mencapai prestasi terbaiknya.
Berkeley (2009) memaparkan sebuah penelitian tentang hubungan
secara langsung antara keterlibatan berhubungan dan pencapaian prestasi
peserta didik, ketika peserta didik memiliki keterlibatan yang baik dengan
lingkungan institusi pendidikannya maka ia akan mencapai prestasi terbaiknya
(Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012). Berdasarkan fenomena dari
hasil survey di atas mahasiswa/i Fakultas Psikologi cenderung terlibat dalam
tata aturan yang ada, namun cenderung masih kurang dalam inisiatif untuk
berinteraksi serta terlibat. Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa
keterlibatan mahasiswa/i perlu ditingkatkan untuk membantu mahasiswa/i
mencapai pencapaian terbaiknya.
Juvonen (2012), menjelaskan bahwa persahabatan dalam kelompok
lingkungan teman sebaya berpengaruh pada keterlibatan peserta didik di
institusi pendidikan terkait dengan jaringan kinerja akademik . Gagasan utama
yang hendak ditawarkan oleh Juvonen mengacu pada pilihan peserta didik
dalam memilih lingkungan pergaulannya di kelas. Peserta didik cenderung
memilih lingkungan persahabatan yang membantu mereka untuk lebih terlibat
dalam lingkungan istitusi pendidikan (Juvonen, J., Espinoza, & Knifsend,
2012). Jadi semakin mereka diterima dalam lingkungan persahabatan
dikelasnya, maka peserta didik akan semakin terlibat di institusi pendidikan
tempat mereka belajar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

Hallinan, (1983) mengatakan bahwa individu memiliki kecenderungan
untuk berelasi dan berafiliasi dengan teman yang memiliki karakteritik sama
(Hallinan, (1983); dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012). Bentuk
dukungan secara positif atau negatif dibentuk oleh lingkungan pertemanan dari
individu (Ikdip K. B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012). Hal tersebut akan
membuat aktivitas relasi yang terbentuk akan memberikan dampak pada
perilaku di lingkungan pendidikan (Dishion, Spracklen, Andrews, & Patterson,
1996; Mounts & Steinberg, 1995; dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie,
2012). Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa dukungan relasi antara teman
sebaya sangat mempengaruhi proses terbentuk dan berkembangnya proses
keterlibatan akademis dari mahasiswa/i di sebuah institusi pendidikan. Lebih
lanjut, topik ini menjadi penting untuk ditinjau karena hubungannya yang
secara langsung terjadi dan melekat dalam aktivitas keterlibatan akademis,
emosional, dan perilaku individu.
Arslan, Mahmet, C., dan Recep, U. (2013) dalam penelitiannya
menyatakan, bahwa individu lebih memilih dukungan teman sebaya daripada
guru dalam memenuhi akademik locus of control internalnya. Hal tersebut
dikarenakan individu lebih memiliki banyak akses untuk mendapatkan
dukungan dari teman sebayanya (Arslan, Serhat, Mahmet, C., & Recep, U.
2013). Selain itu, mahasiswa juga merasa dapat memenuhi locus of control
internal dirinya dari dukungan teman sebaya karena memiliki kondisi yang
sama dengan teman sebayanya (Arslan, Serhat, Mahmet, C., & Recep, U. 2013).
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Berdasarkan pendapat para peneliti sebelumnya, penulis merumuskan
bahwa lingkungan sosial merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap
proses pencapaian prestasi terbaik mahasiswa. Selain itu, dari beberapa
penelitian sebelumnya yang menyoroti bahwa keterlibatan di dalam kelas,
merupakan faktor yang signifikan bagi individu dalam mencapai prestasi
terbaiknya. Akan tetapi, keterlibatan di dalam kelas tidak serta merta muncul.
Dukungan teman sebaya ditawarkan dalam menciptakan keterlibatan
mahasiswa di kelas, karena hubungan yang secara langsung menyasar pada
aktivitas akademis, emosional, dan perilaku individu di kelas.
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E. Skema Penelitian

Mahasiswa

Mendapat
Dukungan Teman
Sebaya
Tinggi

Mendapat
Dukungan Teman
Sebaya Rendah

Antusias dalam belajar.
Motivasi belajar tinggi.
Hidup terjadwal.
Perencanaan matang.

Malas dalam belajar.
Motivasi belajar rendah.
Penjadwalan hidup
kacau.
Kurang memiliki
perencanaan.

Sikap emosional positif.
Minat belajar tinggi.
Kemampuan individu
berdinamika di dalam
kelas.
Reaksi emosional positif
terhadap proses
pembelajaran di kelas

Sikap emosional negatif.
Minat belajar rendah.
Individu menarik diri
dari dinamika di dalam
kelas.
Reaksi emosional
negatif terhadap proses
pembelajaran di kelas

Rajin hadir di kelas.
Partisipasi aktif di kelas
dan kegiatan akademis.

Malas hadir di kelas.
Partisipasi pasif di kelas
dan kegiatan akademis.

Keterlibatan
Mahasiswa Tinggi

Keterlibatan
Mahasiswa Rendah

F. Hipotesis
Adapun rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
Dukungan Teman Sebaya memiliki hubungan terhadap Keterlibatan Mahasiwa
Di Dalam Kelas.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Peneliti ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, agar dapat
memaparkan perhitungan angka yang terukur jelas dalam menggambarkan
hasil penelitian (E. L. Thorndike, 1918; dalam Gulliksen, 1974; dalam A.
Supratiknya, 2014). Metodologi penelitian kuantitatif merupakan metode yang
menekankan analisa datanya menggunakan data numerikal, dengan
pengolahan data secara statistika (Azwar, S., 1997). Azwar (1997) juga
menjelaskan, bahwa metode kuantitatif dapat menjabarkan signifikansi
hubungan antar variable yang diteliti berdasarkan hipotesis awal penelitian.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian korelasional untuk
mengetahui variasi antar satu variabel kompleks dengan variabel lainnya
berdasarkan tingkat hubungannya (Azwar, S., 1997). Penelitian ini mengukur
persepsi dukungan teman sebaya sebagai independent variabel dan keterlibatan
mahasiswa sebagai dependent variabelnya (Ladd, Kochenderfer, & Coleman,
1996; dalam Christenson, S., L., Reschly, & Wylie, 2012). Metode analisa
kuantitatif korelasional digunakan pada penelitian ini, agar dapat secara jelas
menggambarkan hubungan variable dukungan teman sebaya terhadap variabel
keterlibatan mahasiswa di dalam kelas bagi Mahasiswa/i Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
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B. Identifikasi Variabel
Dalam penelitian ini, peneliti menggungakan dua variabel :
1.

Variabel Dependent: Keterlibatan Mahasiswa di Dalam
Kelas.

2.

Variabel Independent: Dukungan Teman Sebaya.

C. Definisi Operasional Variabel
1. Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas
Keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk dari tindakan
sukarela aktif untuk mengembangkan diri di dalam kelas, dilihat dari
antusiasme individu dalam proses belajar, perencanaan yang matang,
mendapat suasana yang mendukung proses belajar, partisipasi aktif di
kelas, dan kegiatan akademis (Gunuc, S., & Kuzu, 2015). Pengukuran
keterlibatan mahasiswa pada penelitian ini, menggunakan skala
modifikasi dari Student Engagement Scale (SES), yang mencangkup
aspek kognitif, emosional, dan perilaku (Gunuc, S., & Kuzu, 2015).
Skala pengukuran ini ditujukan untuk mengetahui tinggi rendahnya
tingkat keterlibatan mahasiswa di dalam kelas. Semakin tinggi skor
skala keterlibatan mahasiswa di dalam kelas, menunjukkan keterlibatan
yang tinggi dari mahasiswa di dalam kelas. Sebaliknya semakin rendah
skor skala keterlibatan mahasiswa di dalam kelas, menunjukkan
keterlibatan yang rendah dari mahasiswa di dalam kelas.
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2. Dukungan Teman Sebaya
Dukungan teman sebaya merupakan dukungan yang disediakan
oleh teman sebaya individu di dalam kelasnya, seperti pemberian proses
informasi akademik individu, perilaku dukungan yang langsung
diterima individu saat di kelas, rasa empati yang diterima individu, dan
proses individu mendukung teman sebayanya (Krause & Markides,
1990). Pengukuran dukungan teman sebaya pada penelitian ini,
memodivikasi dari skala Inventory of Socially Supportive Behaviors
(ISSB), yang akan menjabarkan aspek dukungan informasi, dukungan
nyata, dukungan emosional, dan integrasi dukungan (Krause &
Markides, 1990). Semakin mahasiswa/i terdukung oleh teman
sebayanya proses belajar di dalam kelas, maka semakin tinggi skor
dukungan temang sebaya terhadap diri individu. Sebaliknya, semakin
rendah dukungan yang diterima oleh mahasiswa/i dalam proses belajar
di dalam kelas, maka skor dukungan yang diterima individu dari teman
sebaya menunjukkan nilai yang rendah.
D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan
belajar di dalam kelas. Subjek di sini akan menjadi kunci untuk memberikan
gambaran dari populasi dalam melihat sebuah fenomena yang diteliti
(Supratiknya, A., 2014). Berikut kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan
subjek penelitian:
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1. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan belajar di kelas Fakultas
Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Umur 18-25 tahun.
3. Angkatan 2018-2020
Kriteria tersebut dipilih karena subjek berdasarkan kriteria tersebut
dapat menjadi jawaban dari femonema yang diteliti pada penelitian ini. Subjek
mahasiswa aktif belajar di kelas. Umur subjek penelitian berada di rentang usia
18-25 tahun, karena mahasiswa berada dalam tahap transisi perkembangan usia
remaja akhir menuju ke dewasa awal atau disebut emerging adulthood (Arnett,
2010). Angkatan 2018-2020, merupakan tahun mahasiswa yang masih aktif
berdinamika belajar di dalam kelas. Mahasiswa diambil dari mahasiswa yang
masih aktif belajar di kelas, agar data penelitian dapat secara nyata
mencerminkan dampak dari perilaku keterlibatan di dalam kelas.
Kriteria subjek tersebut, akan menjadi syarat dalam mengambil sampel
populasi. Sampel adalah batasan yang ditetapkan untuk mencerminkan
kecenderungan populasi dalam mengamati suatu fenomena. Selain itu,
metodologi sampel juga dapat menentukan tingkat ketepatan validitas yang
digunakan dalam proses penelitian. Penelitian yang dilakukan dapat secara
jelas dan efektif menyasar tepat pada atribut subjek penelitian (Kline, 1986;
dalam Supratiknya, 2014). Teknik sampling yang dilakukan pada Mahasiswa/i
Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada angkatan
2018-2020 sebagai sampel penelitian, dari populasi Mahasiswa/i Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta. Insidental sampling merupakan metode
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pengambilan sampel secara acak, dimana subjek penelitian diambil dari
responden-responden yang memiliki kriteria yang telah ditentukan peneliti
(Sugiyono, D., 2010). Detail data yang diberikan akan memberikan gambaran
kekuatan hubungan perilaku dukungan teman sebaya terhadap keterlibatan
yang muncul di dalam kelas (Fareell, 1990).
E. Metode Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data
1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode kuisioner. Metode kuisioner adalah teknik pengumpulan data
menggunakan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang
diberikan kepada subjek untuk jawab (Sugiyono, D., 2010).
Format alat ukur menggungakan Skala Likert. Skala Likert akan
berisi lima butir persetujuan : sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS),
ragu-ragu (RR) setuju (S), sangat setuju (SS) (Sugiyono, D., 2010). Format
ini digunakan oleh peneliti karena sering digunakan dalam pengukuran
skala psikologi, mampu menggambarkan secara baik, dan terasa lebih
wajar, walaupun rentan pada ancaman response sets dan penafsiran subjek
yang berlainan terhadap isi (Kline, 1986; dalam Supratiknya, 2014).
2. Alat Pengumpulan Data
a. Skala Keterlibatan Mahasiswa Di Dalam Kelas
Pada variabel Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas,
peneliti menggunakan skala adaptasi dari Student Engagement Scale
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(Gunuc, S., & Kuzu, 2015). Skala Student Engagement pada awalnya
dikemukakan oleh Fredricks (2004), yang membahas perilaku
keterlibatan dengan aspek kognitif, emosional, dan perilaku secara
keseluruhan. Skala Student Engagement dikembangkan oleh Gunuc, S.
(2015), dengan lebih spesifik kedalam keterlibatan di dalam kelas dan
di lingkungan kampus. Pada penelitian ini, peneliti akan lebih spesifik
membahas keterlibatan di dalam kelas. Skala Keterlibatan Mahasiswa
di Dalam Kelas ini berisikan 30 item yang akan menjabarkan 10 item
aspek kognitif, 16 item aspek emosional, dan 4 item aspek perilaku.
Tabel 1.
Persebaran item skala Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas
sebelum try-out.
Aspek

Nomer Item

Jumlah Item

Kognitif

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

10 Item

Emosional

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

16 Item

Perilaku

27, 28, 29, 30

4 Item

Total

30 Item

Setelah peneliti melakukan proses back to translate Skala
Adaptasi Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas, peneliti menyeleksi
item dari skala tersebut bersama dosen pembimbing selaku expert
judgement. Item dalam skala penelitian diseleksi berdasarkan indikator
pernyataan dan kebudayaan. Skala Keterlibatan Mahasiswa di Dalam
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Kelas ini diseleksi menjadi 14 item yang akan menjabarkan 5 item
aspek kognitif, 5 item aspek emosional, dan 4 item aspek perilaku.
Berdasarkan argumentasi dari Fredricks, Blumenfeld, & Paris
(2004) yang menyatakan bahwa lingkungan ras, dan budaya harus
ditinjau ulang untuk memperoleh data yang jelas. Hal tersebut
menyebabkan beberapa item diseleksi dalam penelitian ini. Item yang
digugurkan dalam aspek kogintif skala keterlibatan mahasiswa di dalam
kelas terdapat 5 item yang digugurkan (Item 2; Item = 3; Item = 7; Item
= 9; Item = 10), dan satu item (Item = 1) yang mengalami perbaikan
berdasarkan validitas isi. Berdasarkan validitas isi pada aspek
emosional adapun aspek emosional terdapat 11 item yang digugurkan
(Item = 12; Item = 14; Item = 16; Item = 17; Item = 18; Item = 19; Item
= 20; Item = 21; Item = 22; Item = 24; Item = 26). Pada Aspek perilaku
ditidak ada item yang diperbaiki, maupun digugurkan.
Tabel 2.
Persebaran item skala Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas
sebelum try-out hasil diskusi bersama expert judgement.
Aspek

Nomer Item

Jumlah Item

Kognitif

1, 4, 5, 6, 8

5 Item

Emosional

11, 13, 15, 23, 25

5 Item

Perilaku

27, 28, 29, 30

4 Item

Total

14 Item
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Skala

keterlibatan

mahasiswa

di

dalam

kelas

akan

menggunakan metode likert, dengan lima pilihan jawaban di setiap
pernyataan. Pilihan jawaban tersebut berisi: sangat tidak setuju (STS),
tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR) setuju (S), sangat setuju (SS). Subjek
secara bebas memilih jawaban yang paling sesuai dengan dirinya dalam
setiap pernyataan.
b. Skala Dukungan Teman Sebaya
Pada variabel dukungan teman sebaya, peneliti menggunakan
skala adaptasi dari mengadaptasi dari skala Inventory of Socially
Supportive Behaviors (ISSB), (Krause, N., & Markides, 1990). Skala
ini berisikan 40 item yang akan menjabarkan 7 item aspek dukungan
informasi, 9 item aspek dukungan nyata, 11 item dukungan emosional,
dan 13 item aspek integrasi dukungan (Krause, N., & Markides, 1990).
Tabel 3.
Persebaran item skala Dukungan Teman Sebaya sebelum try-out.
Aspek

Nomer Item

Jumlah Item

Dukungan
Informasi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

7 Item

Dukungan
Nyata

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

9 Item

Dukungan
Emosional

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27

11 Item

Integrasi
Dukungan

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40

13 Item

Total

40 Item
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Setelah peneliti melakukan proses back to translate skala
dukungan teman sebaya, peneliti menyeleksi item dari skala tersebut
bersama dosen pembimbing selaku expert judgement. Item dalam skala
penelitian diseleksi berdasarkan indikator pernyataan dan kebudayaan.
skala dukungan teman Sebaya ini diseleksi menjadi 38 item yang akan
menjabarkan 6 item aspek dukungan informasi, 8 item aspek dukungan
nyata, 11 item dukungan emosional, dan 13 item aspek integrasi
dukungan.
Proses seleksi item dilakukan agar dapat mencerminkan data
penelitian berdasarkan ras dan kebudayaan dari subjek penelitian
(Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). Terdapat satu item yang
digugurkan dalam aspek dukungan informasi (Item = 7), dan satu item
dalam aspek dukungan perilaku (Item = 15). Pada aspek dukungan
emosional dan aspek integrasi dukungan tidak ada item yang
digugurkan.
Tabel 4.
Persebaran item skala Dukungan Teman Sebaya sebelum try-out
hasil diskusi bersama expert judgement.
Aspek

Nomer Item

Jumlah Item

Dukungan
Informasi

1, 2, 3, 4, 5, 6,

6 Item

Dukungan
Nyata

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

8 Item

Dukungan
Emosional

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27

11 Item
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Integrasi
Dukungan

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40

Total

13 Item
38 Item

Skala Dukungan Teman Sebaya akan menggunakan metode
likert, dengan lima pilihan jawaban di setiap pernyataan. Pilihan
jawaban tersebut berisi: sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS),
ragu-ragu (RR) setuju (S), sangat setuju (SS). Subjek secara bebas
memilih jawaban yang paling sesuai dengan dirinya dalam setiap
pernyataan.
F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
1. Validitas
Validitas pada penelitian kuantitatif merupakan proses pengujian
instrumen penelitian, agar instrumen yang diberikan benar-benar sesuai
dengan penelitian (Sugiyono, D., 2010). Hal tersebut menunjukan bahwa
proses validitas dalam instumen penelitian harus dilakukan, untuk
membuktikan kesesuaian instrumen dengan penelitian yang sedang
dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan expert judgement dan
lembaga penerjemah bahasa dalam proses validasi instrument penelitian.
Pihak yang dipercaya penuh memberi penilain pada instrument penelitian
ini adalah dosen pembimbing dalam penelitian ini. Selain itu, lembaga
penerjemah bahasa juga membantu validitas instrument dengan melakukan
penerjemahan pada skala adaptasi, agar tidak bias secara arti.
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2. Daya Diskriminasi Item
Diskriminasi item merupakan uji seleksi untuk menentukan
keselarasan fungsi alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti (Azwar, S.,
2012). Kedua skala penelitian diujicobakan atau try out pada Mahasiswa/i
Faktultas Psikologi Universitas Yogyakarta, Kelas C di masing-masing
angkatan 2018-2020. Proses uji coba skala dilakukan secara daring, dengan
menggunakan google form dan disebar melalui masing-masing perwakilan
kelas pada tanggal 16 April 2021 sampai 19 April 2021. Responden yang
berpartisipasi dalam proses uji coba skala berjumlah 72 subjek.
Peneliti menggunakan angka koefisien korelasi item-total, dengan
nilai Rit > 0,25 sebagai standar item memenuhi persyaratan uji statitstik
untuk disajikan. Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa item-item yang
tersaji dalam proses pengambilan data, sudah diolah secara statistik dengan
memiliki daya diskriminasi dan korelasi sesuai standard untuk mengukur
variabel penelitian. Jika terdapat item-item yang memiliki nilai Rit < 0,25,
maka item tersebut dikatakan kurang memenuhi standard, sehingga perlu
digugurkan atau diperbaiki dan diujicoba ulang (Azwar, S., 2012).
Pada skala Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas terdapat 14 item
pernyataan. Hasil uji korelasi item-total menunjukkan lima item memiliki
Rit < 0,25 (item 11 = 0,18; item 15 = 0,21; item 27 = 0,09; item 28 = 0,23;
item 29 = 0,24). Berdasarkan hasil uji korelasi item-total terdapat dua item
(item 28 = 0,23; item 29 = 0,24) dari skala keterlibatan mahasiswa di dalam
kelas yang dipertimbangkan karena mendekati Rit > 0,25. Tiga item
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digugurkan (item 11 = 0,18; item 15 = 0,21; item 27 = 0,09) dari Skala
Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas, karena memiliki nilai Rit < 0,25.
Tabel 5.
Persebaran item skala Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas
setelah try-out.
Aspek

Nomer Item

Jumlah Item

Kognitif

1, 4, 5, 6, 8

5 Item

Emosional

13, 23, 25

3 Item

Perilaku

28, 29, 30

3 Item

Total

11 Item

Pada skala dukungan teman sebaya terdapat 38 item pernyataan.
Hasil uji coba korelasi item-total menunjukkan dua item memiliki Rit < 0,25
(item 10 = 0,24; item 12 = 0,20). Dari hasil uji korelasi item-total terdapat
satu item (item 10 = 0,24) dari skala dukungan teman sebaya yang diperbaiki
dan diujicobakan ulang dengan pertimbangan mendekati Rit > 0,25. Adapun
satu item (item 12 = 0,20) dari skala dukungan teman sebaya, karena
memiliki Rit < 0,25.
Tabel 6.
Persebaran item skala Dukungan Teman Sebaya setelah try-out.
Aspek

Nomer Item

Jumlah Item

Dukungan
Informasi

1, 2, 3, 4, 5, 6,

6 Item

Dukungan
Nyata

8, 9, 10, 11, 13, 14, 16,

7 Item
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Dukungan
Emosional

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27

11 Item

Integrasi
Dukungan

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40

13 Item

Total

37 Item

3. Reliabilitas
Reliabilitas alat ukur merupakan proses uji instrumen secara internal
yang menguji konsistensi antar bagian dalam instrumen (Supratiknya, A.,
2014). Selain itu, Supratiknya, A. (2014) juga menjelaskan bahwa
kestabilan hasil data dalam instrument terkait waktu pengujian berikutnya,
merupakan proses uji instrumen terkait reliabilitas alat ukur yang dapat
disajikan. Maka proses reliabitias alat ukur menjadi hal terpenting, agar
instrument dapat disajikan.
Hasil reliabilitas skala dilihat dari nilai α yang mendekati nilai 1,00,
semakin nilai α mendekati nilai 1,00 menunjukkan semakin tinggi tingkat
reliabilitas skala dan sebaliknya semakin nilai α mendekati 0,00
menunjukkan rendah tingkat reliabilitas skala (Azwar, S., 2012). Hasil uji
statistik Skala Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas memiliki nilai α =
0,725. Hal tersebut menunjukkan bahwa Skala Keterlibatan Mahasiswa di
Dalam kelas cukup layak untuk digunakan. Sedangkan pada Skala
Dukungan Teman Sebaya mendapatkan nilai α = 0,920. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Skala Dukungan Teman Sebaya layak untuk
digunakan.
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G. Metode Analisa Data
1. Uji Asumsi
a) Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui standar baku dari
proses pengambilan data yang dilakukan kepada subjek penelitian,
terkait tingkat normalitas sampel yang dibutuhkan dengan populasi
yang dibutuhkan (A. Supratiknya, 2014). Uji Normalitas Kolmogorov
Smirnov digunakan oleh peneliti untuk mengetahui normalitas
distribusi sebaran data. Normalitas dapat terpenuhi jika nilai
signifikansi lebih dari 0,05 (Santoso, A., 2010). Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan SPSS 25.0 for Windows sebagai alat bantu dalam
melakukan analisa statistik data.
b) Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan oleh peneliti untuk mengetahui
hubungan antar variabel yang hendak diteliti mengikuti garis lurus atau
tidak (Santoso, A., 2010). Uji linearitas dalam penelitian ini
menggunakan test for linearity pada Tabel ANOVA di bagian linierity.
Data dikatakan linier jika nilai signifikansi ≤ 0,05 yang berarti data-data
tersebut memiliki hubungan yang linear (Santoso, A,. 2010).
2. Uji Hipotesis
Uji Hipotesi merupakan proses menjawab jawaban sementara
yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif pada suatu penelitian
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(Sugiyono, D., 2010). Penelitian ini, hendak melihat hubungan
dukungan teman sebaya terhadap keterlibatan mahasiswa di dalam
kelas. Hubungan akan dinyatakan terdapat hubungan yang signifikan
antara kedua variabelnya, jika nilai sig. (p) ≤ 0,05 atau hipotesis nol
ditolak. Atau sebaliknya, hubungan akan dinyatakan tidak terdapat
hubungan antar kedua variabelnya, jika nilai sig. (p) ≥ 0,05 atau
hipotesis nol diterima. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan
uji hipotesis parametrik Pearson Correlation dalam SPSS 25.0 for
Windows, jika data terdistribusi dengan normal. Akan tetapi, peneliti
menggunakan uji hipotesis non parametrik spearman's rho correlations
dalam SPSS 25.0 for Windows, jika terdapat distribusi data yang tidak
normal.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 April 2021 sampai 26 April
2021 dibantu oleh perwakilan kelas Mahasiswa/i Angkatan 2018-2020
Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Proses
pengambilan data dilakukan peneliti dengan menyebarkan skala penelitian
menggunakan google form pada kelas-kelas Mahasiswa/i Angkatan 20182020 Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang tidak
dijadikan sampel uji coba atau try-out. Kelas yang dijadikan sumber
pengambilan data peneliti, meliputi Kelas A, B, dan D angkatan 2018-2020
Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kelas C tidak
diikut sertakan dalam proses pengambilan data ini, karena sudah digunakan
dalam proses try-out skala penelitian pada tanggal 16 April 2021 sampai 19
April 2021. Data yang terkumpul dalam google form skala penelitian
sebanyak 172 responden.
Peneliti melakukan koordinasi dengan perwakilan Kelas A, B, dan
D Angkatan 2018-2020 melalui aplikasi whatsapp, sebelum menyebarkan
skala penelitian menggunakan google form. Proses koordinasi dan
pengambilan data dilakukan secara daring untuk meminimalisir kerumunan
di masa pandemi.

46
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Berdasarkan hasil data yang masuk dalam aplikasi google form,
peneliti mendapatkan respon 172 dari responden. Semua data yang masuk
dapat diproses, karena diisi secara penuh oleh responden.
B. Deskripsi Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini merupakan Mahasiswa/i Kelas A, B, dan D
Angkatan 2018-2020 Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. Berdasarkan data terkumpul dari proses penyebaran skala
penelitian, didapatkan data sesuai deskripsi dalam tabel dibawah ini :
Tabel 7.
Deskripsi Subjek
Kriteria
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Usia
18 Tahun
19 Tahun
20 Tahun
21 Tahun
22 Tahun
23 Tahun
24 Tahun
25 Tahun
Angkatan
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Semester
Ke-2
Ke-4
Ke-6

Peneliti

mendeskripsikan

Jumlah
28
144
25
36
54
47
9
1
61
60
51
51
60
61

data

penelitian

Presentase
16,28 %
83,72 %
14,53 %
20,93 %
31,39 %
27,33 %
5,24 %
0,58 %
35,47 %
34,88 %
29,65 %
29,65 %
34,88 %
35,47 %

ini

menggunakan

perhitungan rata-rata/mean, modus, dan standar deviasi menggunakan
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analisis statistik SPSS 25.0 for Windows. Analisis ini ditujukan untuk
mengetahui kecenderungan subjek pada variabel terikat (Keterlibatan
Mahasiswa di Dalam Kelas) maupun variabel bebas (Dukungan Teman
Sebaya). Uji one sample test digunakan peneliti untuk membandingkan nilai
mean teoritis dan mean empiris dari masing-masing variabel.
1.

Hasil perhitungan mean teoritis skala keterlibatan mahasiswa di dalam
kelas.
Jumlah Item

: 11

Nilai Minimum

: 11 x 1 = 11

Nilai Maximum : 11 x 5 = 55
Rentang Nilai

: 11 – 55

Jarak

: 55 – 11 = 44

Mean Teoritik

: (min + max) / 2 = (11 + 55) / 2 = 66 / 2 = 33

2. Hasil perhitungan mean teoritis skala dukungan teman sebaya.
Jumlah Item

: 37

Nilai Minimum

: 37 x 1 = 37

Nilai Maximum : 37 x 5 = 185
Rentang Nilai

: 37 – 185

Jarak

: 185 – 37 = 148

Mean Teoritik

: (min + max) / 2 = (37 + 185) / 2 = 222 / 2 = 111

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49

Tabel 8.
Deskripsi statistik variabel keterlibatan mahasiswa di dalam kelas
Empiris
Teoritis
N
SD
Min Max Mean Min Max Mean
Keterlibatan
Mahasiswa
di Dalam
Kelas
Dukungan
Teman
Sebaya

172

5,02

28

55

44,38

11

55

33

172

20,37

67

185

152,52

37

185

111

Tabel 9.
Uji beda mean teoritik dan empiris variabel keterlibatan mahasiswa di
dalam kelas.
One-Sample Test
95%
Confidence
Interval
of the
t
Df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Difference
Lower Upper
Keterlibatan
.000
44.38372 43.62 45.13
Mahasiswa di 115.85 171
Dalam Kelas

Berdasarkan hasil uji one-sample test pada skala keterlibatan
mahasiswa di dalam kelas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mean teoritis dan mean
empiris pada variabel keterlibatan mahasiswa di dalam Kelas. perhitungan
statistik juga menunjukkan nilai mean empiris dengan jumlah 44,38, yang
lebih besar dibanding dari pada mean teoritis dengan jumlah 33. Hal
tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan subjek yang
tergolong memiliki nilai tinggi dari variabel keterlibatan mahasiswa di
dalam kelas.
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Tabel 10.
Uji beda mean teoritik dan empiris variabel dukungan teman sebaya.
One-Sample Test
95%
Confidence
Interval of the
t
df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Difference
Lower Upper
Dukungan
Teman
98.173 171
.000 152.52326 149.45 155.59
Sebaya

Hasil uji one-sample test pada variabel dukungan teman sebaya juga
menunjukkan nilai signifikan dengan nilai 0,000. Berdasarkan hasil uji
statistik tersebut, menunjukkan perbedaan signifikan antara mean teoritik
dan mean empiris dari skala dukungan teman sebaya. Hasil mean empiris
dengan nilai 152,52 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai mean
teoritis dengan nilai 111. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek dari skala
dukungan teman sebaya memiliki kecenderungan yang tergolong tinggi
dalam penelitian ini.
C. Uji Asumsi
1. Uji Normalitas
Peneliti menggunakan SPSS 25.0 for Windows dengan teknik
Kolmogorov-smirnov dalam melakukan perhitungan statistik pada
penelitian ini. Uji normalitas data dilihat dari hasil distribusi data melalui
perhitungan p > 0,05. Data dikatakan terdistribusi dengan normal jika p >
0,05, sebaliknya jika p < 0,05 dapat dikatakan bahwa data terdistribusi
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dengan tidak normal. Tabel 9. dibawah ini menunjukkan proses distribusi
data hasi uji normalitas:
Tabel 11.
Uji Normalitas Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas dan
Dukungan Teman Sebaya
Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov
Keterangan
Skala
Statistik
Df
Sig.
Keterlibatan
Mahasiswa di
.094
172
.001 Data Tidak Normal
Dalam Kelas
Dukungan Teman
.064
172
.080
Data Normal
Sebaya

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa skala keterlibatan
mahasiswa di dalam kelas memiliki nilai signifikansi p = 0,001. Hal tersebut
hendak menunjukkan bahwa data tersebut tidak terdistribusikan dengan
normal, karena nilai dari variabel keterlibatan mahasiswa di dalam kelas
menujukkan p < 0,05. Distribusi data normal diperlihatkan oleh skala
dukungan teman sebaya dengan nilai p = 0,080, yang menunjukkan bahwa
nilai p > 0,05. Hal tersebut membuat peneliti meneliti penelitian ini
menggunakan uji statistik non-parametrik.
2. Uji Linearitas
Penulis menggunakan uji linearitas untuk melihat hubungan antar
variabel dalam penelitian ini. Proses uji linearitas yang hendak melihat
variabel terletak pada garis lurus ini, digunakan sebagai syarat analisis
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korelasi. Pada uji linearitas ini, variabel dikatakan memiliki hubungan, jika
nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau nilai p < 0,05 (Santoso, A., 2010).
Tabel 12.
Uji linearitas keterlibatan mahasiswa di dalam kelas dan dukungan
teman sebaya
Uji Linearitas
Linearity
F
Sig.
Hubungan Dukungan
Linearity
43.92
.000
Teman sebaya dan
Keterlibatan Mahasiswa
di Dalam Kelas
Pada tabel 10. tersebut diketahui varibel keterlibatan mahasiswa di
dalam kelas dan dukungan teman sebaya memiliki nilai linearity p = 0,000
atau nilai sig. < 0,05. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan linear
antara kedua variabel.
D. Uji Hipotesis
Hasil uji statistik hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini
ditentukan dari hasil uji statistik normalitas. Berdasarkan hasil uji statistik
normalitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa distribusi data dalam
penelitian ini tidak normal. Hasil uji statistik normalitas tersebut membuat
peneliti dalam penelitian ini, menggunakan teknik uji statistik non
parametrik spearman's rho correlations dalam SPSS 25.0 for Windows.
Hipotesis nol ditolak atau terdapat hubungan yang siginifikan antara kedua
variabel, jika nilai sig. (p) ≤ 0,05. Sebaliknya, hipotesis nol diterima atau
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tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel jika nilai sig.
(p) ≥ 0,05.
Tabel 13.
Uji hipotesis hubungan dukungan teman sebaya terhadap
keterlibatan mahasiswa di dalam kelas.
Uji Hipotesis
Spearman’s rho
Hubungan
Korelasi
Sig. (1-tailed)
N
Keterlibatan
Koefisien
Mahasiswa di Dalam 0,443
0,000
172
Kelas dan Dukungan
Teman Sebaya.
Berdasarkan tabel 11. di atas diketahui bahwa Hubungan dari
Variabel Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas dan Dukungan Teman
Sebaya memiliki nilai sig (p) = 0,000 serta nilai koefisien korelasi r = 0,443.
Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa nilai sig. (p) ≤ 0,05 atau hipotesis
nol ditolak. Kesimpulan uji hipotesis adalah terdapat hubungan yang
signifikan antara Variabel Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas dan
Dukungan Teman Sebaya. Jadi Dukungan Teman Sebaya memiliki
hubungan yang signifikan terhadap Keterlibatan Mahasiswa di Dalam
Kelas.
E. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel
keterlibatan mahasiswa di dalam kelas sebagai dependent variabel atau variabel
terikat dan variabel dukungan teman sebaya sebagai variabel dukungan teman
sebaya sebagai variabel independent atau variabel bebas, di Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Berdasarkan hasil uji hipotesis non
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parametrik spearman's rho correlations dalam SPSS 25.0 for Windows,
diketahui nilai 0,000 atau nilai sig. (p) ≤ 0,05, yang berarti hipotesis nol ditolak.
Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Variabel
Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas dan Dukungan Teman Sebaya, sesuai
dengan hipotesis awal dari peneliti.
Berdasarkan temuan-temuan data yang diperoleh peneliti dalam uji
statistik hipotesis, hal tersebut sesuai dengan argumentasi dari peneliti pada
penelitian ini. Peneliti dalam penelitian ini, hendak melihat dinamika hubungan
yang terjadi antar dukungan teman sebaya terhadap keterlibatan belajar di kelas
Mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Peneliti memiliki asumsi, bahwa dukungan teman sebaya yang positif akan
berhubungan dengan keterlibatan mahasiswa di dalam kelas. Hal tersebut
sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang memaparkan bahwa dukungan
teman sebaya ditawarkan sebagai faktor penunjang perilaku keterlibatan
karena dinilai lebih efektif dan dapat dikembangkan secara efisien untuk
mendukung kesehatan mental mahasiswa/i dalam menghadapi tantangan
akademisnya (Ikdip K. B., Jae, Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012).
Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai r = 0,433, yang menunjukkan arah
hubungan positif antara variabel keterlibatan mahasiswa di dalam kelas dan
dukungan teman sebaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa, kecenderungan
mahasiswa memilih lingkungan dukungan teman sebaya yang terbentuk secara
positif dapat membantu keterlibatan secara positif di lingkungan institusi
pendidikan (Juvonen, J., 2012). Teman sebaya merupakan faktor yang dapat
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memberikan dorongan kognitif, emosional, dan perilaku, melalui perilaku
positif terkait aktivitas diskusi, adu argument, serta proses evaluasi kerja antar
mahasiswa (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004).
Hasil uji one-sample test, kedua variabel menunjukkan perbedaan mean
empiris yang signifikan dari mean teoritisnya. Variabel Keterlibatan
Mahasiswa di Dalam Kelas diketahui memiliki nilai mean empiris 44,38 yang
lebih besar dari mean teoritisnya 33, dan Variabel Dukungan Teman Sebaya
memiliki nilai mean empiris 152,52 yang lebih besar dari mean teoritisnya 111.
Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa subjek dalam penelitian ini memiliki
kecenderungan yang tergolong tinggi dalam memberi nilai pada setiap item
kuisioner dalam penelitian ini. Hal tersebut juga hendak menunjukkan bahwa
penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan, jika
dukungan teman sebaya cenderung tinggi maka keterlibatan mahasiswa di
dalam kelas juga cenderung tinggi (Juvonen, J., 2012).
Berdasarkan data empiris yang telah di dapatkan, peneliti dapat
menjabarkan dukungan teman sebaya yang berhubungan signifikan terhadap
keterlibatan mahasiswa di dalam kelas. Berkeley (2009) memaparkan
keterlibatan mahasiswa secara positif akan sejalan dengan pencapaian
prestasinya, dan hal tersebut lekat dengan situasi lingkungan sosial yang
mendukung individu untuk terlibat (Christenson, S., L., Reschly, Wylie, 2012).
Dukungan teman sebaya secara positif dapat menciptakan dukungan sosial
yang aman dan mendukung bagi mahasiswa di lingkungan sosialnya (Gulliver,
E., & Byrom, 2015). Jadi melalui penelitian ini, dapat dikatakan bahwa
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dukungan teman sebaya secara positif segaris lurus dengan keterlibatan
mahasiswa di dalam kelas.
Pada penelitian milik Hallinan (1983), dijelaskan bahwa mahasiswa
selaku individu memiliki kecenderungan untuk berelasi dan berafiliasi dengan
teman sebayanya, yang memiliki karakteristik sama (Christenson, S., L.,
Reschly, Wylie, 2012). Aktivitas kecenderungan berelasi tersebut, akan
memberi dampak pada perilaku individu di lingkungan pendidikannya
(Dishion, Spracklen, Andrews, & Patterson, 1996; Mounts & Steinberg, 1995;
dalam Christenson, S., L., Reschly, Wylie, 2012). Dukungan teman sebaya
yang terbentuk secara positif dapat membuat individu merasa berdaya dalam
menanggapi pengaruh stigma negatif dan proses penarikan diri dari lingkungan
sosialnya (Gulliver, E., & Byrom, 2015). Hal tersebut sejalan dengan pendapat
Ikdip K. B., Jae Eun Ryu, Kamran, Ashlie, & Jeremy (2012) yang memaparkan
model dukungan teman sebaya yang secara positif bermanfaat terhadap
keterlibatan mahasiswa, terkait kesejahteraan emosional dan kesehatan mental
di kampus.
Berdasarkan data empiris yang menyatakan signifikansi hubungan
antara dukungan teman sebaya terhadap keterlibatan mahasiswa di dalam
kelas, dapat disimpulkan data penelitian ini mendukung argumentasi peneliti
sebelumnya. Bahwasannya dukungan teman sebaya terbentuk secara positif
yang membentuk lingkungan sosial positif, dan akan memunculkan
penerimaan sosial pada proses terbentuknya motivasi dalam keterlibatan
mahasiswa mencapai prestasi terbaiknya di dalam insitusi pendidikan (Hurlock,
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2000). Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa dukungan relasi mendukung
antara teman sebaya, sangat berhubungan dengan proses terbentuk dan
berkembangnya keterlibatan akademis dari mahasiswa/i di kelas.
Dukungan teman sebaya terbentuk dari lingkungan sosial mahasiswa,
dan secara fleksibel menciptakan lingkaran-lingkaran sosial baru (Gulliver, E.,
& Byrom, 2015). Sedangkan keterlibatan mahasiswa di dalam kelas erat
kaitannya dengan lingkungan tempatnya belajar (Skinner & Belmont, 1993).
Berdasarkan karakteristik kedua variabel yang erat kaitannya dengan aspek
lingkungan tersebut, maka peneliti mencoba melihat demografi subjek pada
penelitian ini. Terdapat 172 responden dari Mahasiswa/i Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang berpartisipasi dalam penelitian
ini.
Tabel deskripsi subjek memaparkan informasi demograsfi subjek,
terkait jenis kelamin, usia, angkatan masuk perkuliahan, dan jumlah semester
yang sedang diikuti. Berdasarkan data yang masuk, diketahui jumlah
responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang atau 16,28 % dari
jumlah total responden dan terdapat 144 responden perempuan atau 83,72 %
dari jumlah responden total. Hal tersebut menunjukkan jumlah reponden
perempuan lebih banyak dari pada responden laki-laki, dan mempengaruhi
besaran distribusi item dalam kedua variabel penelitian. Selain itu, mahasiswa/i
di tahun akademik 2018 dan sedang menjalani semester ke-6, dengan jumlah
61 reponden atau 35,47 % menjadi kelompok responden terbanyak pada
penelitian ini. Kelompok usia 20 tahun, dengan jumlah 56 reponden atau 31,39 %
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menjadi kelompok usia terbanyak pada responden penelitian ini. Kelompok
tahun akademik, usia, dan semester yang ditempuh juga berpotensi
mempengaruhi mayoritas persebaran hasil data. Hal tersebut sesuai dengan
penjabaran peneliti sebelumnya, dari Fredricks, Blumenfeld, & Paris (2004)
yang menjelaskan bahwa identitas subjek seperti jenis kelamin, ras, dan budaya
harus dieksplorasi lagi untuk mengetahui data yang jelas.
Mahasiswa cenderung berafiliasi dengan teman yang memiliki
karakteristik sama (Hallinan, 1983; dalam Christenson, S., L., Reschly, Wylie,
2012). Positif atau negatif perilaku dukungan teman sebaya ditentukan oleh
lingkungan pertemanan dan dukungan yang terbentuk (Ikdip K. B., Jae,
Kamran, Ashlie, & Jeremy, 2012). Lingkungan berelasi memberikan dampak
yang signifikan bagi perkembangan perilaku mahasiswa di lingkungan
pembelajaranya (Dishion, Spracklen, Andrews, & Patterson, 1996; Mounts &
Steinberg, 1995; dalam Christenson, S., L., Reschly, Wylie, 2012).
Perkembangan perilaku keterlibatan secara positif maupun negatif dipengaruhi
oleh tingkat emosional yang terbentuk dalam lingkungan belajarnya, dan hasil
perkembangan perilaku keterlibatan akan sejalan dengan perkembangan
emosional serta lingkungan yang mempengaruhinya (Skinner & Belmont,
1993).
Hal tersebut sejalan dengan hasil uji linearitas yang diolah secara
statistik pada penelitian ini. Berdasarkan hasil uji linearitas, diketahui varibel
keterlibatan mahasiswa di dalam kelas dan dukungan teman sebaya memiliki
nilai linearity p = 0,000 atau nilai sig. < 0,05. Hasil uji linearitas menunjukkan
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bahwa memang ada hubungan antara keterlibatan mahasiswa di dalam kelas
dan dukungan teman sebaya.
Christenson (2008) berpendapat keterlibatan mendasari motivasi
peserta didik untuk lulus atau mengundurkan diri di program pendidikan yang
dijalaninya. Mahasiswa merupakan individu di rentang usia dewasa antara 1824 yang rentan akan stress belajar, dan memerlukan dukungan dari teman,
keluarga, dan orang terdekatnya (Ikdip K. B., Jae Eun Ryu, Kamran Shaikh,
Ashlie Altman, & Jeremy Ng, 2012). Dukungan teman sebaya dapat
memberikan dukungan sosial, emosional atau praktis, dan dapat menangani
kesehatan mental tanpa harus ke psikolog professional, jika lingkungan sosial
individu memberikan stimulus-sitmulus yang mendukung dukungan sosial ke
arah positif (Gulliver, E., & Byrom, 2015).
Lam, Wong, Yang, dan Liu (2012), menambahkan bahwa keterlibatan
sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor dalam diri individu dan kontekstual
yang merujuk pada dukungan dari pengajar, orang tua, serta teman sebaya
(Christenson, S., L., Reschly, Wylie, 2012). Hal tersebut menyebabkan
dukungan teman sebaya ditawarkan sebagai faktor yang dapat menunjang
perilaku keterlibatan, karena dinilai lebih efektif dan dapat dikembangkan
secara efisien untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa/i dalam
menghadapi tantangan akademisnya (Ikdip K. B., Jae, Kamran, Ashlie, &
Jeremy, 2012). Maka proses pembentukan dukungan teman sebaya melalui
pertemuan yang berlangsung di kelas, dapat menjadi sesuatu hal yang dapat
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mendukung perkembangan emosional secara positif (Ikdip K. B., Jae, Kamran,
Ashlie, & Jeremy, 2012).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan secara positif antara variabel keterlibatan mahasiswa
di dalam kelas dan dukungan teman sebaya (p = 0,000 atau nilai sig. (p) ≤ 0,05,
r = 0,443). Subjek dalam penelitian ini memiliki kecenderungan yang tinggi
dalam Variabel Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas (44,38 > 33) dan
Dukungan Teman Sebaya (152,52 > 111). Namun, kecenderungan subjek yang
tinggi dalam nilai kedua variabel dan jumlah yang tidak merata bedasarkan
deskripsi jenis kelamin subjek, mengakibatkan distribusi item pada Skala
Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas yang tidak normal dalam penelitian
(p = 0,001 atau nilai p < 0,05) ini.
B. Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan jumlah subjek yang
tidak merata berdasarkan deskripsi jenis kelamin subjek. Terdapat 83,72 %
atau 144 responden perempuan dan 16,28 % atau 28 responden laki-laki dari
total 172 responden dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga kurang
memperhatikan sistem kelas yang dilakukan secara daring karena pandemi
COVID-19 yang berpengaruh pada dinamika budaya kelas. Hal terkait
identitas subjek atau mengarah pada jenis kelamin, ras dan budaya dapat

61

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

berpengaruh pada eksplorasi olah data dalam penelitian (Fredricks,
Blumenfeld, & Paris 2004).
C. Saran
1. Bagi Mahasiswa Aktif
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan teman sebaya
dapat mengembangkan keterlibatan mahasiswa di dalam kelas. Pola
keterlibatan tidak sebatas di kelas, namun juga bisa dilakukan di lingkungan
kampus di luar kelas. Pola keterlibatan yang positif dari mahasiswa dapat
juga mendukung keterlibatan individu lain. Jadi mahasiswa dapat lebih
mendukung satu sama lain, agar proses keterlibatan yang muncul dapat lebih
optimal dalam mencapai tujuannya dan menciptakan relasi saling
mendukung dalam hubungan pertemanannya.
2. Bagi Kampus
Pada penelitian ini menunjukkan dinamika proses pembelajaran di
kelas berhubungan dengan dinamika relasi pertemanan mahasiswa di kelas.
Hal tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara dukungan teman
sebaya terhadap keterlibatan belajar mahasiswa di dalam kelas. Kampus
sebagai tempat mengoptimalkan potensi belajar mahasiswa dalam mencapai
tujuannya, dapat meningkatkan program-program yang dapat lebih
mengembangkan keterlibatan belajar mahasiswa di kelasnya. Forum diskusi
dalam kelas, kerja tugas kelompok, dan edukasi konseling antar teman
sebaya dapat menjadi sarana mahasiswa lebih mendukung dan terlibat
dalam proses belajar mencapai tujuannya.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyikapi secara positif
keterbatasan dalam penelitian ini. Proses distribusi data dapat menjadi
pertimbangan dalam mengolah data penelitian yang lebih baik. Peneliti
berikutnya diharapkan dapat lebih mempertimbangkan jumlah persebaran
gender dari populasi subjek. Selain itu, budaya dan ras juga perlu
diperhatikan oleh peneliti berikutnya agar data yang dihasilkan dapat benarbenar mendeskripsikan hasil penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat
melihat hubungan keterlibatan mahasiswa tidak hanya terbatas di kelas,
namun dalam berbagai kegiatan yang sudah disediakan atau difasilitasi oleh
kampus. Kegiatan di luar kelas itu, seperti pengabian masyarakat, kuliah
kerja nyata, hidup berorganisasi dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti
selanjutnya juga bisa mengamati perilaku dukungan tidak hanya dari
lingkungan teman sebaya, namun bisa dari keluarga, dosen, atau staff
kampus yang berada dalam lingkungan sosial mahasiswa dan mendukung
proses keterlibatan mahasiswa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Pustaka
Alexander, K., L., Entwistle, D., R., & Horsey, C., S. (1997). From frist
grade forward: Earlt foundations of high school dropout.
Journal of Sociology of education, 70(2): 87-107. Doi:
10.2307/2673158.
Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006).
Measuring cognitive and psychological engagement:
Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of
school
psychology, 44(5):
427-445.
doi.org/10.1016/j.jsp.2006.04.002.
Arnett, J. J. (2011). Emerging adulthood(s): The cultural psychology of a
new life stage. In L. A. Jensen (Ed.), Bridging cultural and
developmental approaches to psychology: New syntheses in
theory. Journal of research and policy, 255–275. DOI:
10.1007/978-1-4419-7988-9_13.
Arslan, Serhat, Mahmet, C., & Recep, U. (2013). Student Academic Support
as Predictor of Academic Locus of Control in Turkish
University Student. Journal of Procedia-Social and
Behavioral
Science.
106(4):
2460-2469.
Doi:
10.1016/j.sbspro.2013.12.283.
Azwar, S. (1997). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azwar, S. (2012). Penyusunan skala psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (2012). Handbook of
research on student engagement. Germany: Springer Science
& Business Media.
Collie, R., J., Martin, A., J., & Curwood, J., S., (2015). Multidimensional
motivation dan engagement for wariting: Construct validation
with a sample of boys. Journal of Educational Psychology,
36(4): 771-791. doi.org/10.1080/01443410.2015.1093607.
Farrell, M. (1990). News and Notes. Journal of Addiction, 85(4): 579–582.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School
engagement: Potential of the concept, state of the
evidence. Review of Educational Research, 74(1): 59-109.
https://doi.org/10.3102%2F00346543074001059.

64

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gulliver, E., & Byrom, N., (2015). Student engagement in higher education:
Theoretical perspectives and practical approaches for diverse
populations. England: Departement of Experimental
Psychology at the Univerity of Oxford & founding director of
Student Minds.
Gunuc, S., & Kuzu, A. (2015). Student engagement scale: development,
reliability and validity. Assessment & Evaluation in Higher
Education, 40(4):
587-610.
Doi:
10.1080/02602938.2014.938019.
Harper, S. R., & Quaye, S. J. (2009). Student engagement in higher
education: Theoretical perspectives and practical approaches
for diverse populations. London: Routledge.
Holt, M. K., & Espelage, D. L. (2007). Perceived social support among
bullies, victims, and bully-victims. Journal of Youth and
Adolescence, 36(8): 984-994. Doi: 10.1007/s10964-006-91533.
Huebner, A., J., & Mancini, J., A. 2003. Shaping structured out-of-school
time use among youth: The effects of self, family, and friend
systems. Journal of youth and adolescnence. 32(6), 453-463.
Doi: 10.1023/A:1025990419215.
Hurlock, E. B. (2000). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan
sepanjang rentang kehidupan. Jakarta: Airlangga.
Ikdip K. B., Jae Eun Ryu, Kamran Shaikh, Ashlie Altman, & Jeremy Ng,
(2012). University campus peer support centres: Benefits for
student emotional and mental well-being. The Meducator,
1(21): 15-18. DOI: https://doi.org/10.15173/m.v1i21.791.
Juvonen J., Espinoza, & Knifsend, (2012) The role of peer relationships in
student academic and extracurricular engagement. In
Handbook of research on, pp. 387-401.
Kerres Malecki, C., & Kilpatrick Demary, M. (2002). Measuring perceived
social support: Development of the child and adolescent social
support scale (CASSS). Psychology in the Schools, 39(1): 118. Doi: https://doi/abs/10.1002/pits.10004.
Keyes, S. E., Clarke, C. L., Wilkinson, H., Alexjuk, E. J., Wilcockson, J.,
Robinson, L., Reynolds, J., McClelland, S., Corner, L., &
Cattan, M. (2016). “We’re all thrown in the same boat...”: A
qualitative analysis of peer support in dementia care.

65

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dementia,

15(4):
560-577.
https://doi.org/10.1177%2F1471301214529575.

Doi:

Koljatic, M., & Kuh, G., D. (2001). Longitudinal assessment of collage
student engagement in good practice in undergraduate
education. Journal of Higher education, 42(3): 351-371. Doi:
10.1023/A:1017993113390.
Krause, N., & Markides, K. (1990). Measuring social support among older
adults. The International Journal of Aging and Human
Development, 30(1):
37-53.
Doi:
https://doi.org/10.2190%2FCY26-XCKW-WY1V-VGK3.
Ling, J., Robbins, L. B., Resnicow, K., & Bakhoya, M. (2014). Social
support and peer norms scales for physical activity in
adolescents. American Journal of Health Behavior, 38(6):
881-889. Doi: https://doi.org/10.5993/AJHB.38.6.10.
Malecki, C. K., & Demaray, M. K. (2002). Measuring perceived social
support: Development of the child and adolescent social
support scale (CASSS). Psychology in the Schools, 39(1): 118. Doi: https://doi.org/10.1002/pits.10004.
Miller, R. L., Rycek, R. F., & Fritson, K. (2011). The effects of high impact
learning experiences on student engagement. Procedia-Social
and
Behavioral
Sciences, 15:
53-59.
Doi:
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.050.
Presiden Republik Indonesia. (2012). Undang-undang Republik Indonesia
nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jakarta:
Kemendikbud.
Price, D., V., & Tovar. (2014). Student engagement and institusional
graduation rates: Identifying high-impact educational practice
for community collages. Community Collages journal of
research
and
practice,
38(1):
1-17.
Doi:
https://doi.org/10.1080/10668926.2012.719481.
Santoso, A. (2010). Statistik untuk psikologi dari blog menjadi buku.
Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom:
Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement
across the school year. Journal of Educational Psychology,
85(4):
571–581.
Doi:
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.85.4.571.

66

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Solomon, P. (2004). Peer Support/Peer Provided Services Underlying
Processes, Benefits, and Critical Ingredients. Psychiatric
Rehabilitation
Journal, 27(4):
392.
Doi:
https:///doi/10.2975/27.2004.392.401.
Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,
kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfa Beta.
Supratiknya, A. (2014). Pengukuran psikologis. Yogyakarta : Universitas
Sanata Dharma.
Supratiknya, A., (2017). Konstruksi kurikulum program studi: Sarjana
psikologi Universitas Sanata Dharma. Persiapan Semester
Gasal 2017-2018 Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi,
Universitas Sanata Dharma.
Veiga, F. H, Wentzel, K., Melo, M., Pereira, T., Faria, L., Galvão, D. (2014).
Students’ engagement in school and peer relations: A literature
review. Students’ Engagement in School: International
Perspectives of Psychology and Education.
Wills, T. A., Resko, J. A., Ainette, M. G., & Mendoza, D. (2004). Role of
parent support and peer support in adolescent substance use: a
test of mediated effects. Psychology of Addictive
Behaviors, 18(2):
122-134.
Doi:
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0893-164X.18.2.122.

67

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN

LAMPIRAN
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Lampiran 1
Skala Penelitian
Salam sejahtera,
Saya Simon Galih Gudakesa mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas
Sanata Dharma, Yogyakarta. Saat ini saya sedang dalam proses pengambilan data
dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Saya membutuhkan informasi dari anda
untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, saya meminta kesediaan
anda untuk mengisi kuisioner di bawah ini.
Jika anda merupakan :
1. Mahasiswa/i aktif mengikuti kegiatan belajar di kelas, Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Umur 18-25 tahun.
3. Angkatan 2018-2020
Prosedur Pengisian :
Kuisioner ini terdiri atas 2 bagian, yaitu Bagian Satu Skala Penelitian dan
Bagian Dua Skala Penelitian.
Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuisioner ini kurang lebih 20 menit.
Tidak ada jawaban benar maupun salah dalam kuisioner ini. Maka dari itu,
anda diharapkan dapat memberikan jawaban yang mencerminkan diri anda yang
sesungguhnya pada setiap pernyataan dalam kedua bagian kuisioner skala
penelitian ini, sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya.
Kerahasiaan data :
Identitas dan semua informasi yang anda berikan akan dirahasiakan dan
hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
Apabila terdapat pertanyaan mengenai penelitian ini, anda dapat
menghubungi saya melalui email : simongudakesa@gmail.com atau No HP :
081393095289.
Atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan terima kasih.

Kembali

Lanjut
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Pernyataan Ketersediaan
Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya bersedia sebagai reseponden
untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya akan mengisi skala penelitian ini, tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun. Semua jawaban yang saya isi atau berikan,
sesuai dengan yang saya alami, rasakan, dan pikirkan dan bukan merupakan
pandangan masyarakat umum.
Ya, Saya Bersedia
Tidak, Saya Tidak Bersedia

Kembali

Lanjut

Identitas Diri
Nama atau Inisial
Contoh : Lusi atau L/ Lusia Puspita atau LP

________________________________________

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

Usia
18
19
20
21
22
23
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24
25

Angkatan
2018
2019
2020

Semester
6
4
2

Bagi 10 partisipan yang beruntung, masing-masing akan mendapat saldo
gopay/pulsa sebesar Rp. 20.000,- yang akan dipilih secara acak oleh peneliti.
Apakah anda berkenan untuk menyantumkan nomor/kontak HP dan diikutsertakan
dalam pengundian?
Ya
Tidak

Kembali

Lanjut

Ikut Serta Dalam Undian
Nomor Hp

________________________________________
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Pilih e-wallet
Go-Pay
Pulsa

Kembali

Lanjut

Bagian Satu Skala Penelitian
Saya mempelajari materi lebih dari yang diajarkan dosen saat di kelas.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya berusaha yang terbaik di semua kelas saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya memotivasi diri sendiri untuk belajar.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju
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Saya menentukan tujuan belajar saya sendiri.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya mendengarkan dosen di kelas dengan seksama.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya merasa diri sebagai bagian/anggota sekelompok mahasiswa.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Dosen saya berinteraksi/berkomunikasi dengan saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Situasi di kelas saya terasa menyenangkan dan mendukung proses belajar saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju
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Saya berusaha maksimal dalam mengerjakan pekerjaan kelompok saya, untuk
menjalankan peran dan tanggung jawab di kelompok saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan saya dengan tepat waktu.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya mendengarkan mahasiswa lain di kelas dengan seksama.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Kembali

Sangat Setuju

Lanjut

Bagian Dua Skala Penelitian
Teman saya memberitahu saya, bahwa yang mereka lakukan di situasi tertekan
adalah sama dengan yang saya alami.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju
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Teman saya menyarankan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi
masalah saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya memberi informasi yang membuat masalah rumit menjadi lebih jelas
dan mudah dimengerti.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya menolong saya untuk memahami, mengapa saya tidak melakukan
sesuatu dengan baik.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya mengomentari cara saya menghadapi masalah, tanpa mengatakan hal
itu baik atau buruk.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya menanyakan tanggapan saya, atas saran yang dia berikan.
1

2

3

4

5
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Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya memberi saya tempat untuk rehat sejenak.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya bersedia menjaga barang yang saya titipkan, ketika saya pergi.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya meminjami saya uang, saat saya membutuhkannya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya memberi saya tumpangan kendaraan, ketika saya membutuhkannya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya memberi saya tempat menginap semalaman.
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1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya bersedia untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya menemani saya berbelanja.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya hadir untuk menemani saya, saat saya menghadapi situasi tertekan.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya memberitahu saya, tidak apa-apa menjadi diri sendiri.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya membuat saya nyaman dengan menunjukkan kehadirannya.
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1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya mendengarkan, ketika saya bercerita tentang perasaan pribadi.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya memberitahu saya, bahwa mereka merasa sangat dekat dengan saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya berusaha menghibur saya, saat saya sedih.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya mengekspresikan ketertarikan dan perhatian pada kesejahteraan saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju
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Teman saya membantu mencarikan saya seorang ahli yang bisa menyelesaikan
masalah saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya memberitahu saya, bahwa mereka akan merahasiakan pembicaraan
dengan saya secara pribadi.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya melakukan aktifitas bersama saya untuk membantu meringankan
pikiran saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya memberitahu saya, bagaimana perasaan mereka di situasi yang sama
dengan saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya meminta saran dan bantuan saya.
1

2

3

4

5
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Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya meminta bantuan saya dalam hal keuangannya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya membicarakan masalah dan perasaan pribadi mereka pada saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya meminta tumpangan kendaraan pada saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Teman saya meminjam barang-barang milik saya yang dia butuhkan.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju
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Teman saya melihat saya, sebagai seseorang yang membantu dalam pekerjaan
rumah mereka.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya menemani teman saya berbelanja.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya hadir saat teman saya butuh bantuan.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya membuat teman saya nyaman dengan menunjukkan kehadiran saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya bisa menunjukkan ketertarikan dan perhatiaan saya terhadap pribadi teman
saya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju
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Saya memberitahu teman saya, apa yang saya lakukan dalam situasi tertekan yang
sama dengan yang teman saya alami.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya memberi saran kepada teman saya, terkait tindakan yang harus ambilnya
untuk menghadapi masalahnya.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya memberitahu teman saya, di mana mereka mencari bantuan untuk masalah
mereka.
1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Kembali

Sangat Setuju

Lanjut

Skala Penelitian
Tanggapan anda telah direkam.
Kembali

Kirim
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Terimakasih telah berpartisipasi dalam mengisi kuisioner ini.
Semoga anda sekalian diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas
serta tugas-tugas perkuliahan anda.
Apabila ada pertanyaan maupun kritik dan saran mengenai kuisioner atau
penelitian ini, anda dapat menghubungi saya melalui email :
simongudakesa@gmail.com atau No HP : 081393095289.
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Lampiran 2
Reliabilitas Skala

A. Reliabilitas Saat Try-out
1. Reliabilitas Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas saat try-out

Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
72
100.0
Excluded
0
.0
Total
72
100.0
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.725
14

KM1
KM4
KM5
KM6
KM8
KM11
KM13
KM15
KM23
KM25
KM27
KM28
KM29
KM30

Scale Mean if
Item Deleted
55.8750
55.5972
55.5139
55.5000
55.8194
55.4167
55.4583
55.6111
55.8472
55.9583
55.7083
55.4306
55.5417
55.6389

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Variance if
Item-Total
Item Deleted Correlation
19.914
.522
22.413
.304
21.690
.411
22.169
.282
20.404
.457
23.063
.177
21.097
.506
22.692
.208
20.864
.382
20.379
.435
23.562
.091
23.150
.231
22.731
.245
21.361
.439
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Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.684
.713
.702
.716
.694
.726
.692
.724
.704
.696
.736
.720
.719
.698
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2. Reliabilitas Dukungan Teman Sebaya saat try-out

Cases

Case Processing Summary
N
%
Valid
72
100.0
Excluded
0
.0
Total
72
100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.920
38

DKS1
DKS2
DKS3
DKS4
DKS5
DKS6
DKS8
DKS9
DKS10
DKS11
DKS12
DKS13
DKS14
DKS16
DKS17
DKS18
DKS19
DKS20
DKS21
DKS22
DKS23

Scale Mean if
Item Deleted
155.6528
155.7361
155.6806
155.6250
156.0000
155.6944
155.6389
155.2778
155.7361
155.3611
155.7639
155.4861
155.5278
155.6944
155.4583
155.3611
155.3889
155.4722
155.5556
155.3472
155.6250

Item-Total Statistics
Scale
Corrected Item- Cronbach's
Variance if
Total
Alpha if Item
Item Deleted
Correlation
Deleted
278.596
.418
.919
278.056
.498
.918
272.164
.579
.917
270.266
.615
.916
273.070
.425
.919
275.849
.447
.919
281.840
.295
.920
278.879
.522
.918
283.436
.246
.921
277.727
.545
.918
283.732
.200
.922
273.070
.545
.917
281.126
.362
.919
273.877
.472
.918
274.252
.597
.917
275.783
.610
.917
274.185
.602
.917
280.140
.491
.918
273.208
.606
.917
277.131
.569
.917
276.153
.478
.918
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DKS24
DKS25
DKS26
DKS27
DKS28
DKS29
DKS30
DKS31
DKS32
DKS33
DKS34
DKS35
DKS36
DKS37
DKS38
DKS39
DKS40

155.8472
155.5139
155.3750
155.5694
155.3611
155.8611
155.3333
155.6944
155.5139
155.5278
155.9306
155.2778
155.3611
155.5139
155.5139
155.5139
155.4722
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274.864
276.507
273.055
277.770
279.530
274.544
279.296
277.849
280.056
279.689
272.911
275.387
275.445
273.352
278.620
278.676
281.408

.391
.491
.726
.421
.499
.418
.476
.314
.433
.351
.476
.563
.541
.616
.467
.453
.313

.920
.918
.916
.919
.918
.919
.918
.921
.919
.920
.918
.917
.917
.917
.918
.918
.920
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B. Raliabilitas Saat Ambil Data
1. Reliabilitas Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas saat ambil data

Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
172
100.0
Excluded
0
.0
Total
172
100.0
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.788
11

KM1
KM4
KM5
KM6
KM8
KM13
KM23
KM25
KM28
KM29
KM30

Scale Mean
if Item
Deleted
40.7965
40.3256
40.2209
40.3140
40.5756
39.9651
40.6047
40.6453
39.9767
39.9767
40.4360

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Correlation
Deleted
20.116
.497
.765
19.928
.619
.751
21.729
.425
.773
22.579
.255
.792
19.497
.571
.755
22.350
.376
.778
20.837
.435
.773
20.371
.542
.760
22.654
.391
.778
23.976
.164
.795
20.318
.552
.759
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2. Reliabilitas Dukungan Teman Sebaya saat ambil data

Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
172
100.0
Excluded
0
.0
Total
172
100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.951
37

DTS1
DTS2
DTS3
DTS4
DTS5
DTS6
DTS8
DTS9
DTS10
DTS11
DTS13
DTS14
DTS16
DTS17
DTS18
DTS19
DTS20
DTS21
DTS22

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Correlation
Deleted
148.6628
395.687
.477
.950
148.6919
393.150
.609
.949
148.4477
396.377
.552
.950
148.6047
396.591
.515
.950
148.9826
392.777
.461
.951
148.5465
399.138
.393
.951
148.3837
402.612
.362
.951
148.1105
397.912
.525
.950
148.4709
393.490
.529
.950
148.2384
393.095
.629
.949
148.3256
391.800
.557
.950
148.3895
398.146
.460
.950
148.4826
390.438
.538
.950
148.3430
388.800
.729
.949
148.2267
393.358
.630
.949
148.2151
394.872
.691
.949
148.2035
395.824
.662
.949
148.5465
386.857
.675
.949
148.2616
391.200
.731
.949
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DTS23
DTS24
DTS25
DTS26
DTS27
DTS28
DTS29
DTS30
DTS31
DTS32
DTS33
DTS34
DTS35
DTS36
DTS37
DTS38
DTS39
DTS40

148.4651
149.0349
148.2500
148.3721
148.2907
148.0988
148.8663
148.1221
148.4651
148.3547
148.6977
148.4767
148.0814
148.1163
148.2151
148.2558
148.1802
148.3605

387.233
385.882
391.428
385.615
391.237
399.669
389.228
394.049
385.537
391.002
386.762
391.479
404.906
402.431
397.737
393.010
395.131
397.296
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.715
.587
.713
.743
.699
.557
.512
.679
.628
.638
.589
.515
.355
.461
.575
.625
.673
.525

.949
.950
.949
.948
.949
.950
.950
.949
.949
.949
.950
.950
.951
.950
.950
.949
.949
.950
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Lampiran 3
Deskripsi Subjek

N

Valid
Missing

Statistics
Jenis Kelamin
Usia
Angkatan Semester
172
172
172
172
0
0
0
0

Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Laki-laki
28
16.3
16.3
16.3
Perempuan
144
83.7
83.7
100.0
Total
172
100.0
100.0

Valid 18
19
20
21
22
23
Total

Valid 2018
2019
2020
Total

Valid 2
4
6
Total

Frequency
25
36
54
47
9
1
172

Usia
Percent Valid Percent Cumulative Percent
14.5
14.5
14.5
20.9
20.9
35.5
31.4
31.4
66.9
27.3
27.3
94.2
5.2
5.2
99.4
.6
.6
100.0
100.0
100.0

Frequency
61
60
51
172

Angkatan
Percent Valid Percent Cumulative Percent
35.5
35.5
35.5
34.9
34.9
70.3
29.7
29.7
100.0
100.0
100.0

Frequency
51
60
61
172

Semester
Percent
Valid Percent Cumulative Percent
29.7
29.7
29.7
34.9
34.9
64.5
35.5
35.5
100.0
100.0
100.0
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Lampiran 4
Uji Beda Mean

A. Uji Beda Mean Teoritik dan Empiris Keterlibatan Mahasiswa di
Dalam Kelas

TOTALKM

One-Sample Statistics
Std.
N
Mean
Deviation
172 44.3837
5.02431

Std. Error
Mean
.38310

One-Sample Test
Test Value = 0

TOTALKM

Sig. (2T
df tailed)
115.854 171
.000

95% Confidence Interval
of the Difference
Mean
Difference
Lower
Upper
44.38372
43.6275
45.1399

B. Uji Beda Mean Teoritik dan Empiris Dukungan Teman Sebaya

TOTALDTS

One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation Std. Error Mean
172 152.5233
20.37555
1.55362
One-Sample Test
Test Value = 0

TOTALDTS

95% Confidence Interval
of the Difference
Sig. (2Mean
T
df tailed) Difference
Lower
Upper
98.173 171
.000 152.52326
149.4565 155.5900
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Lampiran 5
Hasil Uji Asumsi
A. Uji Normalitas
1. Uji Normalitas Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas

TOTALKM

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
Statistic
Df
Sig.
Statistic
df
Sig.
.094
172
.001
.979
172
.009

2. Uji Normalitas Dukungan Teman Sebaya
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
Statistic
Df
Sig.
Statistic
df
Sig.
TOTALDTS
.064
172
.080
.949
172
.000

B. Uji Linearitas

ANOVA Table
Sum of
Mean
Squares
df Square
F
Sig.
TOTALKM Between (Combined) 2832.774 65 43.581 3.113 .000
TOTALDTS Groups Linearity
614.971
1 614.971 43.929 .000
Deviation
2217.803 64 34.653 2.475 .000
from
Linearity
Within Groups
1483.900 106 13.999
Total
4316.674 171

TOTALKM
TOTALDTS

Measures of Association
R
R Squared
.377
.142
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Eta
Eta Squared
.810
.656

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 6
Hipotesis
A. Uji Korelasi Spearman’s Rho Keterlibatan Mahasiswa di Dalam Kelas
dan Dukungan Teman Sebaya
Correlations
Spearman's rho TOTALKM

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)
N
TOTALDTS Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)
N
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TOTALKM
1.000

TOTALDTS
.443**

.
172
.443**

.000
172
1.000

.000
172

.
172

