
 
BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Pengertian Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini terdapat variabel mediasi yakni kolaborasi 

pembelajaran, sehingga proses pengolahan data menjadi dua kali karena ada dua 

model. Model pertama dependennya adalah kolaborasi pembelajaran dan model 

kedua dependennya adalah prestasi akademik mahasiswa. Kolaborasi 

pembelajaran didefinisikan sebagai “situasi dimana dua orang atau lebih belajar 

atau mencoba untuk mempelajari sesuatu bersama-sama (Dillenbourg, 1999). 

Grosseck dan Holotescu (2010) menggarisbawahi bahwa media sosial adalah alat 

efektif untuk kolaborasi dengan siswa. Bozanta & Mardikyan (2017) menyatakan 

bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan interaksi siswa dan 

keterlibatan belajar siswa, serta interaksi siswa dengan staf fakultas. Interaksi 

siswa dan keterlibatan belajar memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kolaborasi belajar.  

Arcas, Buil, Ortega and Sese (2013) mengartikan bahwa kolaborasi 

pembelajaran bisa diartikan sebagai proses dalam pembelajaran dengan 

menggunakan jaringan sosial untuk memacu siswa dalam menguasai proses, 

kerjasama dalam grup, serta komunikasi antara siswa, dosen, pelatih, dan para 

ahli. Kolaborasi pembelajaran memungkinkan siswa untuk melakukan berbagai 

aktifitas belajar dengan cara lebih lancar dan mengurangi tekanan tatap muka 
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dalam proses belajar mengajar, hal ini juga bisa memperkuat hubungan dengan 

teman sejawat dalam lingkungan yang nyaman.  

Prestasi akademik atau pencapaian akademik dapat didefinisikan sebagai 

pencapaian luar biasa dari berbagai bidang akademis, termasuk dikelas serta 

kegiatan kokulikuler (Ganai et al., 2013). Pencapaian ini termasuk dalam aktifitas 

olahraga, seni dan budaya, percaya diri, memiliki kemampuan komunikasi, tepat 

waktu, dan apapun yang dapat dicapai oleh tiap individu.  

Trow (1956) mendefinisikan prestasi akademis sebagai “kemampuan 

meraih pengetahuan atau tingkat kompetensi tugas disekolah yang biasanya 

diukur dengan tes yang berstandar dan dituliskan dalam bentuk nilai atau unit 

berdasarkan kinerja siswa”. Good (1959) mengartikan prestasi akademik sebagai 

“pengetahuan yang diraih atau keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran 

sekolah yang biasaya didesain dengan penilaian ujian dan tugas dari guru/dosen”.  

Menurut Hira Hasnain, Anum Nasreen, Hamza Ijaz (2015) prestasi 

akademik adalah pencapaian dimana siswa, guru atau institusi mencapai tujuan 

jangka pendek atau jangka panjang dalam bidang pendidikan. IPK dan pencapaian 

gelar lulusan SMA atau sarjana bisa diartikan pencapaian akademik. Pencapaian 

siswa di level universitas dianggap baik jika siswa tersebut bisa menjaga IPK nya 

sesuai standar. 

Dalam penelitian ini pula, media sosial menjadi alat yang bisa 

meningkatkan peranan variabel intervening terhadap variabel dependen. Media 

sosial yang digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, 

WhatsApp dan Blog. Media sosial adalah kumpulan website dan web berdasar 
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sistem yang memungkinkan interaksi dalam kapasitas besar, percakapan dan 

berbagi diantara pengguna jaringan (Murphy et al., 2014). Media sosial 

meningkatkan komunikasi, pembelajaran kolaboratif dan cara kreatif serta 

mendorong pendidikan diperguruan tinggi (Al-Rahimi, Othman, dan Musa, 2013), 

serta meningkatkan pembelajaran mahasiswa, percakapan, sharing, penerbitan dan 

partisipasi (Chai-lee, 2013). Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa media 

sosial bisa mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa (Naqshbandi, 

Mogavvemi, dan Jaafar (2014); Hasnain, Nasreen, dan Ijaz (2015); Acheaw dan 

Larson (2015), Al-Rahmi et al., (2015); Mensah dan Nizam (2016); Amin et al., 

(2016); Babatunde, (2017); Hassell dan Sukalich (2016). 

 

2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Kajian literatur pada bagian ini disusun berdasarkan 32 jurnal ilmiah 

internasional (full-text) yang dapat diunduh melalui Research Gate, Elsevier, dan 

jurnal lainnya dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Kata kunci yang digunakan 

dalam pencarian literatur ini adalah collaborative learning, interactive with peers, 

interactive with teacher, engagement dan academic student performance. 
Penelitian mengenai prestasi siswa telah dilakukan sejak 1956 oleh Trow 

dan dilanjutkan oleh Mehta A.P (1969) yang mempelajari pentingnya motivasi 

untuk meningkatkan prestasi di sekolah khusus laki-laki di India. Kemudian 

penelitian berkembang pada tahun 1990 hingga saat ini. Berdasarkan hasil 

penelusuran studi-studi empiris bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, 

secara akumulatif sedikitnya terdapat 32 publikasi internasional tentang prestasi 
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akademik mahasiswa. Tahun 2010 ditemukan 1 penelitian (Cupani et al., 2010), 

tahun 2011 ditemukan 2 penelitian (Abdul Rahman, Othman, & Al-Rahmi, 2016; 

Ainin, Naqshbandi, Moghavvemi, & Jaafar, 2015; Al-rahmi & Othman, 2013; 

Blasco-Arcas, Buil, Hernández-Ortega, & Sese, 2013; Cupani, de Minzi, Pérez, & 

Pautassi, 2010; Paul, Baker, & Cochran, 2012; Sagayadevan & Jeyaraj, 2012; 

Sommer & Dumont, 2011), tahun 2012 ditemukan 2 penelitian (Sagayadevan & 

Jeyaraj, 2012; Paul, M. Baker & Cochran, 2012), tahun 2013 ditemukan 3 

penelitian (Blasco-Arcas et al., 2013; Rithika M. & Selvaraj, 2013; Al-Rahmi & 

Othman, 2013), tahun 2014 ditemukan 2 penelitian (Naqshbandi, Mogavvemi & 

Jaafar, 2014); Al-rahmi, Othman &Musa, 2014), tahun 2015 ditemukan 10 

penelitian (Owusu-Acheaw & Larson, 2015; Hasnain, Nasreen, & Ijaz, 2015; 

Alao et al., 2015 ; Liu, Ye, &Yeung, 2015; Al-rahmi, Othman & Yusuf, 2015; 

Wei-Wen Chen, 2015; Al-Rahmi, Othman, Yusof & Musa, 2015; Olowookere et 

al. 2015; Odumbe, Simatwa & Ayodo T.M.O, 2015; Costaa et al., 2015; 

Muniasamy et al., 2015), tahun 2016 ditemukan 5 penelitian (Mensah & Nizam, 

2016; Amin et al., 2016; Al-Rahmi & Othman, 2016; Rashid & Asghar, 2016; 

Hassell & Sukalich, 2016), dan tahun 2017 ditemukan 6 penelitian (Zhang et al., 

2017; Llorca, Richaud & Malonda, 2017; Babatunde, 2017; Uzezi & Deya, 2017; 

Bozanta & Mardikya, 2017; Al-rahmi, Zeki, Alias & Ali Saged, 2017). Ditinjau 

dari tahun dan jumlah publikasi per tahun dapat disimpulkan bahwa kajian tentang 

prestasi akademik mahasiswa masih menjadi topik yang trend dan diminati akhir-

akhir tahun ini. Hal inilah yang mendasari alasan penelitian ini memfokuskan 

pada prestasi akademik mahasiswa.  
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Studi literatur menunjukkan bahwa asal data yang digunakan dalam 

mengkaji prestasi akademik mahasiswa telah dilakukan baik dari negara 

berkembang maupun dari negara maju. Terdapat 9 penelitian dari negara maju, 

mencakup Amerika Serikat (Paul, M. Baker & Cochran, 2012; Hassell & 

Sukalich, 2016), Spanyol (Blasco-Arcas et al., 2013; Llorca, Richaud & Malonda, 

2017), Taiwan (Zhang et al., 2017), Singapura (Sagayadevan & Jeyaraj, 2012), 

Portugal (Costaa et al., 2015), dan Hongkong (Wei-Wen Chen, 2015; Liu, Ye, 

&Yeung, 2015). Terdapat 24 penelitian dari negara berkembang yakni Argentina 

(Cupani et al., 2010), Ghana (Owusu-Acheaw & Larson, 2015), India (Rithika M. 

& Selvaraj, 2013; Amin et al., 2016), Kenya (Odumbe, Simatwa & Ayodo 

T.M.O, 2015), Malaysia ada 8 penelitian (Al-Rahmi & Othman, 2013; 

Naqshbandi, Mogavvemi & Jaafar, 2014; Al-rahmi, Othman &Musa, 2014; Al-

rahmi, Othman & Yusuf, 2015; Al-Rahmi, Othman, Yusof & Musa, 2015; 

Mensah & Nizam, 2016; Al-Rahmi & Othman, 2016; Al-rahmi, Zeki, Alias & Ali 

Saged, 2017), Nigeria (Olowookere et al. 2015; Babatunde, 2017; Uzezi & Deya, 

2017), Pakistan (Shahzadi & Ahmad, 2011; Hasnain, Nasreen, & Ijaz, 2015), 

Arab Saudi (Muniasamy et al., 2015; Rashid & Asghar, 2016), Afrika Selatan 

(Sommer & Dumont, 2011), dan Turki (Bozanta & Mardikyan, 2017). Hasil ini 

menunjukkan bahwa kajian tentang prestasi akademik mahasiswa banyak 

dilakukan di benua Asia tepatnya dinegara-negara berkembang, akan tetapi tidak 

ada satupun dari negara Indonesia, jurnal yang mengkaji tentang prestasi 

akademik mahasiswa telah ada tapi tidak ada yang dipublikasikan secara 
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internasional/dalam jurnal internasional. Hal inilah yang mendorong untuk 

melakukan penelitian tentang prestasi akademik mahasiswa di lingkup Indonesia. 

Analisis literatur lebih mendalam yakni berdasarkan sampel penelitian, 

karena variabel dependen adalah prestasi akademik mahasiswa, maka tentunya 

hanya ada satu sektor yang dibidik yakni bidang pendidikan. Terdapat 26 

penelitian yang membidik sampelnya dari perguruan tinggi yakni mahasiswa asal 

universitas (Cupani et al., 2010; Sommer & Dumont, 2011; Shahzadi & Ahmad, 

2011; Sagayadevan & Jeyaraj, 2012; Blasco-Arcas et al., 2013; Rithika M. & 

Selvaraj, 2013; Al-Rahmi & Othman, 2013; Naqshbandi, Mogavvemi & Jaafar, 

2014; Al-rahmi, Othman & Musa, 2014; Hasnain, Nasreen, & Ijaz, 2015; Alao et 

al., 2015 ; Liu, Ye, & Yeung, 2015; Al-rahmi, Othman & Yusuf, 2015; Wei-Wen 

Chen, 2015; Al-Rahmi, Othman, Yusof & Musa, 2015; Olowookere et al. 2015; 

Costaa et al., 2015; Muniasamy et al., 2015; Amin et al., 2016; Al-Rahmi & 

Othman, 2016; Rashid & Asghar, 2016; Hassell & Sukalich, 2016; Bozanta & 

Mardikya, 2017; Al-rahmi, Zeki, Alias & Saged, 2017), berasal dari college (Paul, 

M. Baker & Cochran, 2012; Mensah & Nizam, 2016; Babatunde, 2017; Zhang et 

al., 2017) dan asal politeknik (Owusu-Acheaw & Larson, 2015). Terdapat 6 

penelitian yang sampelnya berasal dari siswa sekolah, yakni SMP (Cupani et al., 

2010), dan SMA (Odumbe, Simatwa & Ayodo T.M.O, 2015; Llorca, Richaud & 

Malonda, 2017; Costaa et al., 2015; Uzezi & Deya, 2017).  Hasil penelurusan 

sampel menunjukkan bahwa penelitian banyak dilakukan di universitas. Hal ini 

ada kaitannya dengan penggunaan ponsel dan media sosial yang lebih bebas jika 

dibandingkan dengan sekolah tingkat menengah yang tentunya sangat dibatasi 
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oleh pihak sekolah. oleh karena itu, penelitian ini mengambil sampel mahasiswa 

dari perguruan tinggi yang memiliki banyak mahasiswa di kota Batam. 

Hasil analisis jurnal-jurnal ilmiah menujukkan banyak variabel yang telah di 

uji mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Variabel-variabel tersebut 

adalah penghargaan diri, meminta bantuan, beban akademik, motivasi akademik, 

kompetensi akademis, karakteristik siswa, rentang perhatian, manajemen waktu, 

pengaruh sosial, penerimaan sosial, gaya hidup sosial, kolaborasi pembelajaran, 

nilai, interaksi dengan teman, interaksi dengan guru/dosen, kompetensi guru, 

akulturasi, penggunaan media sosial, perkembangan karakter, faktor kognitif, 

lokasi sekolah, keterlibatan, penggunaan teknologi, belajar sendiri, otorisasi 

ayah/ibu, fleksibilitas ayah/ibu, pengetahuan terdahulu, kinerja kemampuan, 

lingkungan rumah, kebiasaan belajar, bekerja keras, ketrampilan belajar, 

kemudahan yang dirasakan, kegunaan yang dirasakan, otorisasi orang tua yang 

dirasakan, kesenangan yang dirasakan, stress yang dirasakan, waktu yang 

dihabiskan untuk media sosial. 

Hasil analisis dari literatur review diatas, ada beberapa variabel yang paling 

banyak digunakan, yakni ada empat variabel karena banyak peneliti yang 

menggunakan variabel tersebut, yakni variabel interaksi dengan teman ada 11 

penelitian (Sagayadevan & Jeyaraj, 2012; Blasco-Arcas et al., 2013; Al-Rahmi & 

Othman, 2013; Al-rahmi, Othman & Musa, 2014; Costaa et al., 2015; Al-rahmi, 

Othman & Yusuf, 2015; Muniasamy et al., 2015; Al-Rahmi & Othman, 2016; 

Uzezi & Deya, 2017; Al-rahmi, Zeki, Alias & Saged, 2017), variabel interaksi 

dengan guru atau dosen ada 8 penelitian (Sagayadevan & Jeyaraj, 2012; Blasco-
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Arcas et al., 2013; Al-Rahmi & Othman, 2013; Al-rahmi, Othman & Musa, 2014; 

Al-rahmi, Othman & Yusuf, 2015; Muniasamy et al., 2015; Al-Rahmi & Othman, 

2016), variabel keterlibatan ada 10 penelitian (Sagayadevan & Jeyaraj, 2012; 

Blasco-Arcas et al., 2013; Al-Rahmi & Othman, 2013; Al-rahmi, Othman & 

Musa, 2014; Al-rahmi, Othman & Yusuf, 2015; Muniasamy et al., 2015; Rashid 

& Asghar, 2016; Al-Rahmi & Othman, 2016; Al-rahmi, Zeki, Alias & Saged, 

2017; Bozanta & Mardikyan, 2017) dan variabel kolaborasi pembelajaran ada 9 

penelitian (Blasco-Arcas et al., 2013; Al-Rahmi & Othman, 2013; Al-rahmi, 

Othman & Musa, 2014; Al-rahmi, Othman & Yusuf, 2015; Al-Rahmi, Othman, 

Yusof & Musa, 2015; Muniasamy et al., 2015; Al-Rahmi & Othman, 2016; Al-

rahmi, Zeki, Alias & Saged, 2017; Bozanta & Mardikyan, 2017).  
Ada enam penelitian (Blasco-Arcas et al., 2013; Al-rahmi, Othman & Musa, 

2014; Al-rahmi, Othman & Yusuf, 2015; Al-Rahmi, Othman, Yusof & Musa, 

2015; Al-Rahmi & Othman, 2016; Al-rahmi, Zeki, Alias & Saged, 2017) 

menjadikan kolaborasi pembelajaran sebagai intervening dengan dependen yang 

sesuai yakni prestasi akademik mahasiswa. Lima penelitian (Al-Rahmi & 

Othman, 2013; Al-rahmi, Othman & Musa, 2014; Al-rahmi, Othman & Yusuf, 

2015; Al-Rahmi, Othman, Yusof & Musa, 2015; Muniasamy et al., 2015; Al-

Rahmi & Othman, 2016) menjadikan kolaborasi pembelajaran sebagai intervening 

tetapi dengan dependen prestasi akademik mahasiswa dan kepuasan mahasiswa. 

Satu penelitian (Al-rahmi, Zeki, Alias & Saged, 2017) menjadikan kolaborasi 

pembelajaran sebagai independen dan satu penelitian yang lain (Bozanta & 

Mardikyan, 2017) menjadikan kolaborasi pembelajaran sebagai dependen. Selain 
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itu, terdapat 16 penelitian yang menggunakan media sosial sebagai variabel 

independen, intervening atau alat untuk mengukur pengaruh independen ke 

dependen. Banyaknya penggunaan media sosial ini karena perkembangan 

teknologi khususnya internet yang memberikan dampak bagi perkembangan 

generasi muda, terutama dalam aspek pendidikan. Penggunaan media sosial ini 

berkaitan erat dengan kolaborasi pembelajaran. Oleh karena itu, model penelitian 

yang akan diteliti memasukan juga kolaborasi pembelajaran sebagai intervening 

karena penelitian ini ada kaitannya dengan penggunaan media sosial. Semua hasil 

penelitian menyatakan bahwa kolaborasi pembelajaran berpengaruh signifikan 

positif terhadap dependen yakni prestasi akademik mahasiswa. 

2.3 Hubungan antara Variabel 

2.3.1 Hubungan Interaksi dengan Teman dengan Kolaborasi Pembelajaran 

Interaksi teman diciptakan untuk mengukur komunikasi dan berbagi 

informasi antara siswa satu sama lain. Dalam penelitian sebelumnya, dinyatakan 

bahwa penggunaan media sosial bisa meningkatkan interaksi antar teman 

(McLoughlin dan Lee, 2007; Junco et al., 2013). Teknik pembelajaran secara 

tradisional kurang dalam memacu siswa berinteraksi dalam kelas (Chang Zhu, 

2012), ditambah waktu dikelas yang terbatas dan pembagian waktu untuk diskusi 

dikelas yang terbatas juga merupakan halangan utama dalam peningkatan 

interaksi (Guthrie, R. W., dan Carlin, A. 2004). Akan tetapi, teknologi saat ini 

telah merubah bagaimana siswa dan dosen berinteraksi dan teknologi ini bisa 

meningkatkan kualitas interaksi kedua belah pihak. Memfasilitasi interaksi ini 
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penting karena hasil belajar bisa menjadi lebih baik dan lebih efektif (Carnaghan, 

C., & Webb, A. 2007).   

Ketika interaksi tercipta selama proses belajar, maka siswa tidak hanya 

makin termotivasi, tetapi akan lebih sadar, partisipatif dan lebih cenderung untuk 

bertukar pikiran dengan sesama teman (Cotner, S., Fall, B., Wick, S., Walker, J., 

& Baepler, P. 2008). Konsekuensinya, interaksi bisa mempengaruhi hasil belajar 

siswa (Draper, S. W., dan Brown, M. I. 2004). Interaksi dengan teman sangat 

penting terutama dalam meningkatkan prestasi siswa. Aspek ini terdiri dari proses 

komunikasi, dimana siswa saling bertukar informasi mengenai isi pembelajaran 

dan informasi sosial-emosional.  

Variabel kolaborasi pembelajaran tidak akan tercipta jika tidak ada interaksi 

antara siswa, kolaborasi terjadi karena adanya komunikasi dua arah yang 

memerlukan partisipasi lebih dari satu orang. Oleh karena itu, interaksi ini sangat 

penting dan berpengaruh dalam kolaborasi pembelajaran dan akhirnya bisa 

meningkatkan prestasi akademik siswa tersebut. 

Para peneliti yang melakukan penelitian menemukan bahwa kedua variabel 

ini mempunyai pengaruh yang signifikan.  (Blasco-Arcas et al., 2013; Al Rahmi 

& Othman, 2013; Al rahmi, Othman & Musa, 2014; Muniasamy et al., 2015; Al 

Rahmi & Othman, 2016; Bozanta & Mardikyan, 2017). Dengan kata lain, 

semakin tinggi interaksi yang terjadi antara teman dalam grup, maka kolaboratif 

dalam pembelajaran akan semakin baik. 

2.3.2 Hubungan Interaksi dengan Dosen dengan Kolaborasi Pembelajaran 
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Dalam literatur disebutkan bahwa penggunaan media sosial oleh siswa 

dapat meningkatkan pengaruh interaksi siswa dan staf fakultas atau dosen (Al-

Rahmi, Othman, & Musa, 2014). Interaksi antara siswa dan dosen diciptakan 

untuk mengukur komunikasi dan berbagi informasi terutama dengan dosen. 

Interaksi sering muncul sebagai karakteristik yang menentukan kualitas dalam 

belajar. Juga, didalam literatur pendidikan, peneliti percaya terhadap pentingnya 

interaksi siswa-dosen yang meluas sehingga diasumsikan menjadi kebutuhan 

dasar untuk pembelajaran (Picciano, 2002).  

Young dan Norgard (2006) juga mengkonfirmasi pentingnya tiga tipe 

interaksi untuk meningkatkan kepuasan siswa dalam belajar, kualitas dan 

ketepatan interaksi antara siswa serta antara siswa dan dosennya, dan terakhir 

antara siswa dan pembelajarannya. Volery et al. (2000) memberikan saran untuk 

meningkatkan interaksi siswa dengan dosen yakni dosen bisa memberikan nilai 

partisipasi. Lebih jauh lagi dosen seharusnya mampu memahami perbedaan alami 

siswa, melibatkan mereka dalam diskusi online serta mendukung siswa dalam 

proses interaksi 

Interaksi dengan dosen memiliki kaitan erat dengan kolaborasi 

pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Blasco-Arcas et al. (2013) karena 

selain interaksi dengan teman tidak cukup menciptakan kolaborasi, siswa harus 

tetap bekerjasama dengan pengajar agar terjadi komunikasi sehingga 

meminimalisir salah paham dalam pemberian tugas, nilai atau proses belajar 

lainnya, hal ini tentu akan meningkatkan prestasi akademik siswa. 
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Al Rahmi & Othman (2013) menyatakan variabel ini memiliki hubungan 

signifikan terhadap kolaborasi pembelajaran meskipun lemah. Al rahmi, Othman 

& Musa (2014) menyatakan interaksi dengan dosen memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kolaborasi pembelajaran, dan disetujui oleh Al Rahmi & Othman (2016); 

Muniasamy et al. (2015) dan Bozanta & Mardikyan (2017). 

2.3.3 Hubungan Keterlibatan dengan Kolaborasi Pembelajaran 

Keterlibatan artinya “intensitas dan kualitas keterpautan emosi siswa dalam 

melakukan inisiatif dan melakukan kegiatan pembelajaran” Connell & Welborn, 

1991; Skinner, 1991 cited by Skinner dan Belmond, 1993). Dalam berbagai 

literatur, ditemukan bahwa adanya korelasi/hubungan antara penggunaan situs 

media sosial dan keterlibatan siswa (Heiberger dan Harper, 2008; Rutherford, 

2010; Rodriguez, 2011; Junco et al., 2012).  

Saat ini, beberapa peneliti telah mengakui berbagai pengertian dari 

keterlibatan. Gallini dan Moely (2003) mempertimbangkan dimensi komunitas, 

akademik dan ikatan interpersonal, Fredricks et al., (2004) justru 

mengidentifikasikan perilaku, emosional dan komponen kognitif. Penelitian ini 

menggunakan kedua pendekatan dimana keterlibatan didefinisikan sebagai 

persepsi mahasiswa yang dihasilkan dari interaksi dengan teman-temannya dan 

guru selama menjalani pembelajaran dan yang menghasilkan keterlibatan topik 

yang dipelajari (Anderson, 2003; Fredricks et al., 2002; Gallini dan Moely, 2003).  

Menurut Connell dan Welborn, 1991; Skinner, 1991 cited by Skinner & 

Belmond, 1993) keterlibatan berarti kualitas intensitas dan emosional partisipasi 

anak dalam menginisiasi dan mengerjakan tugas pembelajaran. Dalam berbagai 
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literatur, ditemukan korelasi antara menggunakan media sosial dan keterlibatan 

siswa (Heiberger dan Harper, 2008; Rutherford, 2010; Rodriguez, 2011; Junco et 

al., 2012). Guthrie dan Wigfield (2000) memberikan masukan bahwa keterlibatan 

memediasi pengaruh perubahan kurikulum dan pengajaran dalam pencapaian dan 

prestasi mahasiswa. Oleh karena itu, keterlibatan memiliki kaitan erat dengan 

kolaborasi pembelajaran, karena kolaborasi tercipta jika ada keterlibatan lebih dari 

1 orang.  

Blasco-Arcas et al. (2013) menyatakan bahwa keterlibatan memiliki 

pengaruh positif terhadap kolaborasi pembelajaran. Al Rahmi & Othman (2013) 

menyatakan variabel ini signifikan, dalam penelitian lain di tahun yang sama Al 

Rahmi d& Othman (2013) menyatakan bahwa keterlibatan memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap kolaborasi pembelajaran. Al Rahmi, Othman & Musa 

(2014) melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh media sosial dan 

hasilnya keterlibatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kolaborasi 

pembelajaran. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Muniasamy et al. 

(2015), Bozanta & Mardikyan (2017) serta Al-rahmi, Zeki, Alias & Saged (2017). 

2.3.4 Hubungan Kolaborasi Pembelajaran dengan Prestasi Akademik 

Mahasiswa 

Trow (1956) mendefinisikan prestasi akademis sebagai “kemampuan 

meraih pengetahuan atau tingkat kompetensi tugas disekolah yang biasanya 

diukur dengan tes yang berstandar dan dituliskan dalam bentuk nilai atau unit 

berdasarkan kinerja siswa”. Good (1959) mengartikan prestasi akademik sebagai 
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“pengetahuan yang diraih atau keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran 

sekolah yang biasaya didesain dengan penilaian ujian dan tugas dari guru/dosen”. 

Kolaborasi pembelajaran dengan menggunakan berbagai media atau alat 

bisa meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, karena jika tidak bisa 

bekerjasama dalam memanfaatkan media dan tidak melakukan kolaborasi dengan 

aspek terkait, untuk jaman sekarang siswa bisa kesulitan dalam meningkatkan 

nilai akademik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pembelajaran memiliki 

pengaruh positif terhadap prestasi akademik mahasiswa (Blasco-Arcas et al., 

2013; Al Rahmi, Othman & Musa, 2014; Al rahmi, Othman & Yusuf, 2015). 

2.3.5 Hubungan Interaksi dengan Teman, Interaksi dengan Dosen, dan 

Keterlibatan terhadap Kolaborasi Pembelajaran dan Prestasi Akademik 

Mahasiswa  

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan variabel-variabel ini 

menunjukkan pengaruh yang signifikan. Costaa et al., (2015) menyatakan bahwa 

interaksi antara siswa dan keterlibatan mereka dalam kelas secara signifikan 

meningkatkan kinerja dalam kelas yang akan mempengaruhi secara positif 

prestasi akademik. Uzezi dan Deya (2017) menyatakan ada perbedaan signifikan 

siswa yang tergabung dalam kelompok pertemanan dan yang tidak, yang mana 

terjadi hubungan signifikan antara pengaruh grup pertemanan terhadap prestasi 

akademik. Interaksi yang terjadi dalam grup meningkatkan keterlibatan siswa 

serta komunikasi dengan guru/dosen terkait juga akan meningkat. Hal ini 
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merupakan pengaruh positif terhadap peningkatan prestasi akademik siswa 

tersebut. 

Al Rahmi, Othman dan Yusuf (2015) menyatakan bahwa keterlibatan dan 

kolaborasi pembelajaran jika dibantu dengan sosial media memiliki pengaruh 

yang signifikan positif terhadap interaksi siswa dengan dosennya, sehingga akan 

mempengaruhi prestasi akademik siswa tersebut. Hubungan antara variabel 

interaksi dengan teman, interaksi dengan dosen, dan keterlibatan terhadap 

kolaborasi pembelajaran dan prestasi akademik mahasiswa didukung pula oleh 

Blasco-Arcas et al., (2013); Muniasamy et al. (2015); Bozanta dan Mardikyan 

(2017); serta Al-Rahmi, Zeki, Alias & Saged (2017). 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka 

penulis memutuskan bahwa model penelitian yang akan diteliti memuat variabel-

variabel yang paling banyak digunakan, seperti interaksi dengan teman (Al Rahmi 

dan Othman, 2016), interaksi dengan dosen (Al Rahmi dan Othman, 2016), 

keterlibatan (Al Rahmi dan Othman, 2016) dan kolaborasi pembelajaran (Al 

Rahmi dan Othman, 2016). Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut akan diuji 

kembali dan bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa, 

serta untuk mengetahui hasil penelitiannya jika dilakukan di Indonesia, khususnya 

kota Batam. 

Gambar 2.1 

Model penelitian 
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Sumber: Al Rahmi dan Othman (2016). 

Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara interaksi dengan teman dengan 

kolaborasi pembelajaran   

H2:  Terdapat pengaruh signifikan antara interaksi dengan dosen dengan 

kolaborasi pembelajaran   

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara keterlibatan dengan kolaborasi 

pembelajaran   

H4:  Terdapat pengaruh signifikan antara kolaborasi pembelajaran dengan 

prestasi akademik mahasiswa   

H5: Terdapat pengaruh antara interaksi dengan teman, interaksi dengan dosen, 

keterlibatan terhadap prestasi akademik mahasiswa dengan kolaborasi 

pembelajaran sebagai variabel mediasi. 

H6: Kolaborasi pembelajaran memediasi antara variabel interaksi dengan teman, 

interaksi dengan dosen, dan keterlibatan terhadap variabel prestasi akademik 

mahasiswa. 
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