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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tahap pengetahuan mahasiswa perguruan tinggi Islam terhadap 
penggunaan Information and Communication Technology. Tahap pengetahuan diukur  dari tiga aspek berdasarkan 
Teori Pemikiran Kawalan Adaptif (Anderson 1983) yaitu aspek pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi. 
Penelitian ini dilaksanakan terhadap 805 orang mahasiswa jurusan Pendidikan Islam di institusi perguruan tinggi 
Islam Sumatera Barat yang dipilih secara bertujuan yaitu mahasiswa semester 1 dan semester akhir saja. Penelitian ini 
merupakan penelitian survey secara kuantitatif dengan menggunakan ujian secara tertulis tentang pengetahuan ICT. 
Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences versi 22 (SPSS 22). 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tahap pengetahuan ICT mahasiswa adalah sederhana.     
 
Kata kunci: Sikap terhadap TIK, alumni pondok pesantren, teori UTAUT II Perguruan Tinggi Islam. 

 

I. Pendahuluan 

Masa sekarang adalah masa modern di mana kemajuan Information and Communication telah menyatu dalam 
kehidupan manusia. Ia juga telah digunakan dalam semua bidang termasuk bidang pendidikan. Ini menjadikan 
pengetahuan terhadap ICT merupakan salah satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa khususnya 
mahasiswa Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Ini karena mereka merupakan calon guru Pendidikan 
Agama Islam pada masa depan yang merupakan zamannya digital. Kecanggihan zaman akan terus mendesak para 
penggunaanya untuk dapat mengimbangi kemajuan zaman dengan pengetahuan yang dimiliki.  
 

Bagaimanapun, berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah dilakukan, tidak banyak penelitian tentang 
pengetahuan mahasiswa terutama yang mensasarkan mahasiswa pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi Islam. 
Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan adalah berkaitan dengan mahasiswa di perguruan tinggi umum, mahasiswa 
fakultas lain selain Pendidikan Islam, para guru atau pendidik guru di institusi pendidikan guru (Copriady 2015; Duta & 
Martinez-Rivera 2015; Gastelu et al. 2015; Ivankovic et al. 2013). Oleh itu, penelitian ini penting karena belum ada 
penelitian yang menjadikan mahasiswa perguruan tinggi Islam  sebagai responden kajian. 

 
Teori Pemikiran Kawalan Adaptif (Anderson 1983) menjelaskan pengetahuan  seorang individu dibagikan 

kepada dua kategori yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan cara kerja. Pengetahuan deklaratif dinyatakan 
sebagai pengetahuan mengenai fakta mengenai apakah sesuatu hal tersebut. Sebagai contoh adalah pengetahuan 
mengenai apakah itu mouse dan keyboard sebelum individu tersebut memperoleh pengetahuan cara kerjanya. Manakala 
pengetahuan cara kerja ialah merupakan suatu kemahiran. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan mengenai 
bagaimana mengamalkan pengetahuan deklaratif. Sebagai contoh yaitu bagaimana menggunakan mouse untuk 
mengakses dan membuka fail serta bagaimana menggunakan keyboard untuk mengetik data yang dikehendaki. 

 
 Dalam kajian ini pengetahuan deklaratif dinilai berdasarkan tiga aspek iaitu pengetahuan fakta, pemahaman dan 

aplikasi mengenai komputer dan internet. Pengetahuan deklaratif mengenai komputer adalah berkaitan dengan 
hardware dan software sistem. Pengetahuan deklaratif mengenai internet adalah berkaitan dengan pengetahuan asas dan 
mel elektronik. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memperoleh satu data empirik dan komprehensif 
mengenai pengetahuan ICT mahasiswa perguruan tingi Islam di Sumatera Barat. 
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II. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian survey secara kuantitatif yang dilakukan di enam perguruan tinggi di Sumatera 
Barat yaitu Padang, Bukittinggi, Batusangkar. Responden dipilih secara bertujuan (purposive sampling)  dengan metode 
Krijcie Morgan yaitu hanya mahasiswa tahun pertama dan mahasiswa tahun terakhir saja. Jumlah mahasiswa yang 
menjadi responden adalah 805 orang. Pengetahuan ICT diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa soal  
ujian pengetahuan yang merupakan soal pilihan ganda atau objektif. Soal ujian tersebut sudah di diujicobakan pada 
penelitian awal yang bertujuan untuk menilai validasi dan reabilitas instrumen penelitian. Validasi instrumen sudah 
disahkan oleh dua orang ahli di bidangnya yaitu ICT dan bahasa. Soal ujian juga telah dinilai reabilitasnya yang diukur 
dari Indeks Diskriminan (ID) dan Indeks Kesukaran Item (IK). ID dari setiap soal dalam instrumen adalah melebihi 0.4 
yang menunjukkan bahwa setiap soal ujian yang diberikan memiliki diskriminasi yang sangat baik. Begitu juga dengan 
Indeks Kesukaran Item (IK) dari soal ujian yang memiliki interval yang baik yaitu 0,20 hingga 0,80 sehingga dapat 
memastikan adanya item-item yang sangat mudah, sederhana mudah, sederhana susah dan sangat susah. Oleh itu, soal-
soal ujian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validasi dan reabilitas data yang boleh dipertanggung 
jawabkan. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan software Statistical Package for Social Sciences versi 
22 (SPSS versi 22). Soal ujian pengetahuan terdiri dari 30 item yang menguji pengetahuan asas ICT meliputi 10 item 
soal pengetahuan fakta, 10 item soal pemahaman dan 10 item soal aplikasi. Setiap item pengetahuan mengandungi 
variabel dikotomi benar (true dichotomous variable) yaitu jawaban betul atau salah (skor 1 dan 0) sehingga interval 
nilai adalah 0-10 per aspek pengetahuan atau 0-30 untuk pengetahuan secara keseluruhan. Dalam penelitian ini 
pengkategorian tahap pengetahuan adalah berdasarkan pembagian skor nilai (rendah, sederhana dan tinggi) bagi setiap 
aspek pengetahuan seperti Tabel 1 dan tahap pengetahuan keseluruhan seperti Tabel 2 di bawah ini.  
 

Tabel 1. Pembagian tahap pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi berdasarkan skor nilai 
Skor nilai Tahap Keterangan 
0 – 3 Rendah Mahasiswa mempunyai pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi asas yang amat 

terbatas berkaitan hardware dan software sistem serta internet dan mel elektronik. 
4 - 7 Sederhana Mahasiswa mempunyai pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi asas berkaitan 

berkaitan hardware dan software system serta internet dan mel elektronik tetapi tidak 
secara mendalam. 

8 - 10 Tinggi Mahasiswa mempunyai pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi asas yang 
mendalam berkaitan dengan hardware dan software system serta internet dan mel 
elektronik. 

Sumber: Norizan (2003) 
Tabel 2. Pembagian tahap pengetahuan secara keseluruhan berdasarkan skor nilai 

Skor nilai Tahap Keterangan 
0 – 10 Rendah Mahasiswa mempunyai pengetahuan asas yang amat terbatas berkaitan hardware dan 

software sistem serta internet dan mel elektronik. 
11 – 20 Sederhana Mahasiswa mempunyai pengetahuan asas berkaitan hardware dan software sistem 

serta internet dan mel elektronik tetapi tidak secara mendalam. 
21 – 30  Tinggi Mahasiswa mempunyai pengetahuan asas yang mendalam berkaitan dengan hardware 

dan software sistem serta internet dan mel elektronik. 
Sumber: Norizan (2003) 

 

III. Hasil dan Pembahasan 
IV.  

Hasil analisis deskriptif berupa frekuensi, persentase, mean skor nilai dan standard deviasi (SD) pengetahuan ICT 
mahasiswa peerguruan tinggi Islam dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Hasil analisa tahap pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi ICT 

 Aspek Pengetahuan Tahap Frekuensi Persentase 
(%) 

Mean skor  
Skor nilai 

SD Tahap 

Fakta Rendah 253 31,40    
 Sederhana 437 54,30 5,18 1,75 Sederhana 
 Tinggi 115 14,30    
       
Pemahaman Rendah 256 31,80    
 Sederhana 467 58,00 5,17 2,21 Sederhana 
 Tinggi 82 10,20    
       
Aplikasi Rendah 269 33,40    
 Sederhana 549 57,00 6,28 2,15 Sederhana 
 Tinggi 77 9,60    
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Berdasarkan analisis pada Tabel 3, pengetahuan fakta mahasiswa perguruan tinggi Islam di Sumatera Barat 
adalah bervariasi yaitu rendah (31,40%), sederhana  (54,30%) dan tinggi (14,30%). Tabel 3 turut menunjukkan bahwa 
gambaran keseluruhan tahap pengetahuan fakta adalah sederhana (mean skor nilai = 5.18, SD = 1.75). Ini tidaklah 
menghairankan kerana kebanyakan pelajar (54,30%) sememangnya memiliki pengetahuan fakta secara sederhana. Hal 
ini bermakna bahawa mayoritas mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan fakta asas berkaitan hardware dan software 
sistem serta internet dan mel elektronik tetapi tidak secara mendalam. Begitu juga dengan pengetahuan pemahamannya 
yaitu rendah (31,80%), sederhana (58%) dan tinggi (10,20%) serta pengetahuan aplikasi ICT yang juga bervariasi dari 
rendah (33,40%), sederhana (57%) hinga tinggi (9,6%). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa 
sudah mempunyai pengetahuan pemahaman dan aplikasi asas dan berkaitan hardware dan software sistem serta internet 
dan mel elektronik tetapi tidak secara mendalam. Lebih lanjut, hasil analisis pengetahuan mahasiswa terhadap ICT 
secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 
 

Tabel 4.  Tahap pengetahuan ICT secara keseluruhan (N= 805) 

Tahap Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) Skor Nilai 
Keseluruhan 

Tahap 
keseluruhan 

Rendah 240 29,80   
Sederhana 471 58,50 16,63 Sederhana 
Tinggi 94 11,70   

 
 

Tabel 4 menunjukkan persentase tahap pengetahuan mahasiswa terhadap ICT secara keseluruhan pada masing-
masing kategori tahap rendah, sederhana dan tinggi. Kebanyakan mahasiswa memiliki tahap pengetahuan ICT yang 
sederhana (58.50%). Hasil ini menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan asas ICT 
berkaitan hardware dan software sistem serta internet dan mel elektronik tetapi tidak secara mendalam. Hasil analisis 
persentase tahap pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi ICT dapat dilihat secara lebih jelas pada Grafik 1 berikut. 

 

 
Grafik 1. Hasil analisis persentase tahap pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi ICT 

 
Grafik 1 menunjukkan bahawa pengetahuan aplikasi merupakan jenis pengetahuan ICT dengan persentase 

tahap rendah paling banyak sedangkan pengetahuan fakta adalah jenis pengetahuan dengan persentase tahap tinggi 
paling banyak. Dengan arti lain bahwa pengetahuan aplikasi merupakan pengetahuan yang paling sedikit pelajar 
memilikinya pada tahap tinggi. Bagaimanapun, kebanyakan mahasiswa memiliki pengetahuan ICT pada tahap 
sederhana, diikuti oleh tahap rendah dan tinggi.  Pengetahuan ICT yang sederhana dalam penelitian ini merupakan salah 
satu faktor kegagalan melakukan perubahan. Ini fenomena yang juga ditemui dari penelitian Siti Fatimah dan Abd. 
Halim (2010), Olatoye (2009), Wan Nooraini dan Mohammed Sani (2010) bahwa faktor yang sering wujud dalam hasil 
penelitian terhadap kegagalan sesuatu perubahan adalah pengetahuan yang kurang dari golongan tersebut. 

 
Dalam penelitian ini, pengetahuan terdiri daripada pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi. Berdasarkan 

analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengetahuan fakta mahasiswa lebih tinggi berbanding dengan pengetahuan 
pemahaman. Ini ditunjukkan oleh mean skor nilai pengetahuan fakta (mean = 5.18) yang lebih tinggi berbanding 
pengetahuan pemahaman (mean = 5.17). Hasil analisis ini juga dikuatkan oleh frekuensi dan persentase pelajar yang 
memiliki pengetahuan fakta pada tahap tinggi lebih banyak yaitu 115 (14.30%) berbanding pengetahuan pemahaman 
seramai 82 orang (10.20%). Hasil ini menyokong teori pemikiran kawalan adaptif bahawa pengetahuan fakta 
merupakan modal asas daripada pemahaman. Ia harus memiliki lebih banyak pengetahuan fakta sebelum ia menguasai 
pemahaman. Teori pemikiran kawalan adaptif (Anderson 1983) mengukuhkan hasil penelitian ini bahwa pengetahuan 
fakta merupakan pengetahuan asas dari jenis pengetahuan deklaratif. 
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  Pengetahuan aplikasi mahasiswa lebih tinggi berbanding dengan pengetahuan fakta dan pemahaman. 
Pengetahuan aplikasi yang lebih tinggi tersebut selaras dengan data responden menunjukkan bahwa hampir sebagian 
responden (53.50%) pernah menyertai latihan menggunakan ICT. Latihan merupakan suatu pembelajaran mengenai 
pengetahuan aplikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bahr et al. (2004) dan Albee (2003). Oleh itu, mahasiswa 
yang pernah mengikut latihan ICT lebih banyak memiliki pengetahuan aplikasi berbanding dengan pengetahuan fakta 
dan pemahaman yang biasanya jarang didapat dari latihan. Ini selaras dengan penelitian Singh dan Chan (2014), 
Alazzam et al. (2012) bahwa latihan ICT tidak memberi kesan yang signifikan terhadap pengetahuan fakta dan 
pemahaman.  

IV. Kesimpulan 

Penelitian ini telah mendapati bahwa tahap pengetahuan ICT mahasiswa perguruan tinggi Islam di Sumatera 
Barat secara keseluruhan adalah sederhana. Kebanyakan mahasiswa kurang memiliki pengetahuan aplikasi berbanding 
fakta dan pemahaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latihan ICT sangat membantu meningkatkan 
pengetahuan aplikasi terhadap penggunaan ICT. 
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