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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.  Adapun gambaran 

responden yang dikemukakan disini adalah gambaran responden berdasarkan 

jenis kelamin, usia dan angkatan masuk kuliah di Fiskom UKSW. 

Berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa responden tidak saja berasal dari 

kelompok gender tertentu.  Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.1. berikut ini. 

 

Tabel 4.1. 

Gambaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

Laki-laki 

Perempuan 

15 

15 

50,0 

50,0 

Jumlah 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2013 

 

Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan adalah sama banyak yaitu masing-masing 15 

orang (50,0%).  Jumlah responden yang sama banyak ini hanya berdasarkan 

kebetulan semata. 
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Berdasarkan usianya, responden dalam penelitian ini adalah mereka yang 

masih tergolong usia remaja.  Tabel 4.2 berikut ini menunjukkan gambaran 

responden berdasarkan usianya. 

 

Tabel 4.2. 

Gambaran Responden berdasarkan Usia 

Usia (thn) Jumlah Prosentase (%) 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

6 

9 

7 

4 

3 

1 

20,0 

30,0 

23,3 

13,4 

10,0 

3,3 

Jumlah 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2013 

 

Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa usia responden berkisar antara 19 

hingga 25 tahun.  Mayoritas responden adalah yang berusia 20 tahun sebanyak 9 

orang (30,0%) diikuti yang berusia 21 tahun sebanyak 7 orang (23,3%). 

Berdasarkan angkatan masuk kuliah di Fiskom UKSW, responden dalam 

penelitian ini adalah mereka yang berasal dari angkatan2007 hingga 2010.  Tabel 

4.3 berikut ini menunjukkan gambaran responden berdasarkan angkatan masuk 

kuliah di Fiskom UKSW. 
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Tabel 4.3. 

Gambaran Responden berdasarkan Angkatan Masuk Kuliah di  

Fiskom UKSW 

Angkatan Jumlah Prosentase (%) 

2007 

2008 

2009 

2010 

2 

5 

7 

16 

6,7 

16,7 

23,3 

53,3 

Jumlah 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2013 

 

Tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah yang 

berasal dari angkatan 2010 yaitu sebanyak 16 orang (53,3%) diikuti angkatan 

2009 sebanyak 7 orang (23,3%).    

 

 

4.2. Gambaran Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Penggunan Blackberry dan Penyelesaian Tugas Kelompok.  Gambaran masing-

masing variabel penelitian tersebut secara statistik diuraikan berikut ini. 

 

4.2.1.  Penggunan Blackberry 

Variabel Penggunan Blackberry dengan empat indikator empirik yang 

valid dan reliabel ternyata mempunyai nilai minimum total skor sebesar 4 
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sedangkan nilai maksimum total skor sebesar 16.  Perhitungan lebar interval 

skor adalah sebagai berikut: 

               skor tertinggi – skor terendah 

         i = 

                      Banyaknya kategori 

           =  16 – 4 / 4 

           = 3 

Adapun gambaran variabel Penggunan Blackberry tampak pada tabel 4.4. 

berikut ini. 

 

Tabel 4.4. 

Gambaran Variabel Penggunan Blackberry 

Interval 
Skor Kategori f % Mean Std. 

Deviasi 

4,0 – 7,0  Sangat Buruk 2 6,7%   

7,1 – 10,0  Buruk 10 33,3%   

10,1 – 13,0 Baik 15 50,0% 11,1 2,1 

13,1 – 16,0 Sangat Baik 3 10,0%   

Sumber : Data Primer, 2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.4. di atas terlihat bahwa sebanyak 15 orang 

responden (50,0%) menilai bahwa variabel Penggunan Blackberry berada 

pada kategori baik.  Ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa Fiskom 

UKSW Salatiga yang memiliki Blackberry telah menggunakan Blackberry-

nya tersebut dengan baik untuk menunjang aktivitas kuliahnya khususnya 
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dalam penyelesaian tugas kelompok. Rata-rata total skornya adalah 11,1 

dengan nilai standard deviasi sebesar 2,1 yang menunjukkan bahwa terdapat 

kesenjangan yang kecil diantara nilai total skor Penggunan Blackberry 

tertinggi dengan nilai total skor Penggunan Blackberry terendah.  Hal ini 

berarti bahwa tidak banyak variasi jawaban responden tentang penilaian 

mereka terhadap variabel Penggunan Blackberry. 

 

4.2.2.  Penyelesaian Tugas Kelompok 

Variabel Penyelesaian Tugas Kelompok dengan empat indikator empirik 

yang valid dan reliabel ternyata mempunyai nilai minimum total skor sebesar 

4 sedangkan nilai maksimum total skor sebesar 16.  Perhitungan lebar interval 

skor adalah sebagai berikut: 

               skor tertinggi – skor terendah 

         i = 

                      Banyaknya kategori 

           =  16 – 4 / 4 

           = 3 

Adapun gambaran variabel Penyelesaian Tugas Kelompok tampak pada tabel 

4.5. berikut ini 

Tabel 4.5. 

Gambaran Variabel Penyelesaian Tugas Kelompok 

Interval 
Skor 

Kategori f % Mean Std. 
Deviasi 

4,0 – 7,0  Sangat Buruk 0 0,0%   

7,1 – 10,0  Buruk 9 30,0%   
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10,1 – 13,0 Baik 13 43,3% 11,8 2,0 

13,1 – 16,0 Sangat Baik 8 26,7%   

Sumber : Data Primer, 2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.5. di atas terlihat bahwa sebanyak 13 orang 

responden (43,3%) menilai bahwa variabel Penyelesaian Tugas Kelompok 

berada pada kategori baik.  Ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa 

Fiskom UKSW Salatiga mampu menyelesaikan tugas kelompok yang 

diberikan oleh para pengajar mata kuliah yang mereka ikuti. Rata-rata total 

skornya adalah 11,8 dengan nilai standard deviasi sebesar 2,0 yang 

menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang kecil diantara nilai total skor 

Penyelesaian Tugas Kelompok tertinggi dengan nilai total skor Penyelesaian 

Tugas Kelompok terendah.  Hal ini berarti bahwa tidak banyak variasi 

jawaban responden tentang penilaian mereka terhadap variabel Penyelesaian 

Tugas Kelompok. 

4.3. Uji Hipotesis 

4.3.1. Uji Prasyarat Hipotesis 

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal atau tidak maka digunakan uji statistik 

non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).  Terdapat dua model regresi 

dalam analisis jalur penelitian ini, dan hasil pengujian normalitas data 

ditunjukkan pada Tabel 4.6. berikut ini. 
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Tabel 4.6. 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 30 

Mean .0000000 Normal Parametersa 

Std. Deviation 1.73267537 

Absolute .108 

Positive .108 

Most Extreme Differences 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .592 

Asymp. Sig. (2-tailed) .874 

a. Test distribution is Normal.  

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas tampak bahwa angka signifikan Kolmogorov-

Smirnov (K-S) sebesar 0,87 > 0,05 sehingga dengan demikian maka dapat 

dikatakan bahwa distribusi data residualnya adalah normal. 

4.3.2. Pengujian Hipotesis 

Setelah asumsi normalitas dipenuhi maka selanjutnya pengujian hipotesis 

terhadap hasil analisis regresi dapat dilakukan.  Adapun hasil pengujian 

hipotesis pengaruh penggunaan Blackberry terhadap penyelesaian tugas 

kelompok di kalangan mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga ditunjukkan melalui 

Tabel berikut ini. 
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Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .473a .224 .196 1.76334 

a. Predictors: (Constant), Penggunaan Blackberry 

 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 6.813 1.796  3.793 .001 1 

Penggunaan Blackberry .452 .159 .473 2.841 .008 

a. Dependent Variable: Penyelesaian Tugas Kelompok    

 

Berdasarkan Tabel 4.7. tampak bahwa baik variabel penggunaan Blackberry 

mempunyai pengaruh terhadap penyelesaian tugas kelompok di kalangan 

mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga, hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung 

2,841 > t tabel  2,048 (a = 5 %, df = 28).  Nilai R2 = 0,224 yang berarti bahwa 

ada pengaruh dalam penyelesaian tugas kelompok di kalangan mahasiswa 

Fiskom UKSW Salatiga hanya sebesar 22,4% ( nilai R2 x 100%) Sementara 

sisanya 77,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  Atas dasar itu maka adapun persamaan regresinya adalah: 

Y = a0 + a1X + e   

  Y = 6,813 + 0,452X1+ e   
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Dimana :  

Y  = Penyelesaian tugas kelompok mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga 

X1  = Penggunaan Blackberry   

e  = kesalahan pengganggu (error) 

 

4.4. Pembahasan 

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa penggunaan blackberry 

mempunyai pengaruh terhadap penyelesaian tugas kelompok di kalangan 

mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung 2,841 

> t tabel  2,048 pada selang kepercayaan a 5% sehingga H1 diterima. Adanya 

pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin tepat penggunaan Blackberry 

maka hal tersebut dapat berguna bagi mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga dalam 

penyelesaian tugas kelompok. 

Sehubungan dengan penggunaan blackberry, Pada kenyataannya responden 

mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga yang memiliki blackberry telah 

menggunakan blackberry-nya tersebut dengan baik untuk menunjang aktivitas 

kuliahnya khususnya dalam penyelesaian tugas kelompok.   Hal ini tampak dari 

beberapa pernyataan mereka seperti: menggunakan fitur dasar seperti call atau 

sms untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok non pengguna blackberry 

dalam penyelesain tugas, menggunakan fitur BBM untuk berkomunikasi dengan 

anggota kelompok pengguna blackberry dalam penyelesain tugas,  

memanfaatkan kecepatan akses internet pada blackberry untuk mencari bahan 

referensi tugas.  Selain itu sejumlah responden juga menyebutkan bahwa dirinya 

jarang bahkan tidak pernah BBM-an dengan non anggota saat sedang 

menyelesaikan tugas kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

menggunakan blackberry-nya tersebut dengan baik/ tepat. 
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Adanya penggunaan blackberry yang baik oleh responden tersebut 

tentunya akan sangat berguna bagi responden itu sendiri dalam penyelesaian 

tugas kelompok.  Hal ini terlihat dari pernyataan responden terkait dengan 

penyelesaian tugas kelompok misalnya tugas kelompok mampu diselesaikan 

tepat waktu sebelum batas waktu pengumpulan tugas, lebih dari 90% tugas 

kelompok yang diberikan oleh dosen mampu diselesaikan sepenuhnya.  Adanya 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas kelompok, serta tingginya 

prosentasi tugas yang mampu diselesaikan oleh anggota kelompok, hal tersebut 

dapat saja terjadi karena anggota kelompok tugas pengguna blackberry mampu 

memanfaatkan fitur-fitur atau fasilitas yang ada di blackberry untuk menunjang 

penyelesaian tugas kelompok tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Ridho(2010) tentang pengaruh 

penggunaan blackberry Messanger terhadap kelompok pertemanan mahasiswa 

universitas paramadina,bahwa para pengguna blackberry lebih sering berukar 

informasi terhadap teman di dalam kelompok pertemannya yang sama sama 

menggunakan blackberry karena merasa muda dan cepat untuk melakukan 

perukaran informasi. berdasarkan uraian diatas mendorong dilakukannya 

penelitian tentang Pengaruh penggunaan blackberry terhadap penyelesaian tugas 

kelompok di kalangan mahasiswa fiskom uksw salatiga. Penelitian ini dapat 

berkaitan dengan penilitian yang dilakukan oleh Ridho dimana penggunaan 

blackberry mempunyai pengaruh terhadap kelompok mahasiswa 

 

 

 

 

 


