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ABSTRACT:
Learning is a process that depends on experiences and leads to long-term changes in behavior
potential. Behavior potential designates the possible behavior of an individual, not actual behavior. The
main assumption behind all learning is that the effects of the environment, conditioning, reinforcement,
etc. provide psychologists with the best information from which to understand human behavior. The
theory of Personal Construct is an attempt to understand and interpret what triggers emotions.Therefore,
behaviour is governed by constructs, which in turn have a bipolar dimension (so, for example, the
construct ‘effectiveness’ might have a bipolar dimension running from ‘effective’ to ‘ineffective’).
Marsden and Littler 1998). Repertory Grid Tehnique (RGT) is a technique for eliciting and evaluating
people's subjective experiences of interacting with technology, through the individual way they construe
the meanings of members of the set of artifacts under investigations. The goal of this paper writing is
using RGT to evaluate and eliciting personal contruct of learning computer language interest. The
pattern of this personal consruct will reduced with principal component analysis to make classification of
their interest.
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PENDAHULUAN
Pembelajaran mengenai bahasa pemrograman
(bahasa pemrograman) merupakan salah satu
komponen
penting
dalam
Kurikulum
Pengajaran pada sekolah/akademi/institusi
berbasiskan komputer. Dalam pembelajaran
bahasa pemrograman seringkali
siswa/i
dihadapkan pada konsep-konsep pembelajaran
yang bersifat abstrak yang mungkin belum
pernah didapat di bangku sekolah sebelumnya.
Banyak
materi
pembelajaran
bahasa
pemrograman yang sulit dipahami terutama
dalam hal bagaimana mempelajari aspek-aspek
penting yang berkaitan dengan pembelajaran
bahasa pemrograman. Aspek-aspek penting
yang dinaksud adalah aspek pemahaman seperti
pemahaman terhadap logika, sintaksis dan
penggunaan pseudo-code. Hal ini menyebabkan
sebagian besar mahasiswa/i merasa kesulitan
dalam memahaminya dan seringkali mengalami
kegagalan
memahami
konsep
bahasa
pemrograman itu sendiri.
Untuk dapat melihat tingkat peminatan dari
mahasiswa/i dalam hal mempelajari bahasa
pemrograman diperlukan cara untuk meninjau
hasil pembelajaran tersebut. Ada beberapa cara
untuk mendefinisikan hasil pembelajaran dan
yang
termasuk
di
dalamnya:
”Hasil
pembelajaran adalah sebuah pernyataan dari apa
yang ingin diharapkan untuk diketahui,
dimengerti dan atau untuk dapat mampu
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menyelesaikan
proses
kualifikasi
pembelajaran”(Devlin, 2015). Teknik Repertory
Grid merupakan salah satu alat bantu yang
dapat dipakai untuk melakukan evaluasi dengan
menggunakan pendekatan Kontruksi Personal.
Teknik ini sudah dipakai begitu luas bukan
hanya pada bidang psikologi namun juga di
bidang lainnya(Schultze & Avital, 2011).
Dengan
menggunakan
bantuan
metode
Principal Component Analysis berbasiskan
Teknik Repertory Grid diharapkan pola data
dari
peminatan mahasiswa/i terhadap
pembelajaran bahasa pemrograman dapat
diketahui.
Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai
yaitu :
a. Menggunakan Teknik Repertory Grid
dalam mengungkap Konstruksi Personal.
b. Mengunakan
Principal
Component
Analysis untuk melakukan reduksi data
terhadap Teknik Repertory Grid untuk
mencari faktor dominan pada pemahaman
pembelajaran
berdasarkan
Konstruksi
Personal.
c. Untuk melakukan evaluasi pemahaman
pembelajaran
bahasa
pemrograman
sehingga dijadikan acuan / panduan oleh
pengajar dalam memperbaiki cara maupun
metode pengajaran bahasa pemrograman
Rancangan dalam penelitian ini memiliki
beberapa tahapan sebagai berikut :
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a.

b.

c.

d.

Penentuan masalah penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan yang
telah diungkapkan pada masalah penelitian
adalah “Bagaimana memanfaatkan fitur
reduksi data dari teknik Principal
Component Analysis berbasiskan Teknik
Repertory Grid untuk memetakan pola dari
konstruksi personal dan mendapatkan hasil
berupa pola Peminatan pembelajaran
bahasa pemrograman?”
Penentuan Pendekatan Komputasi
Metode yang digunakan dalam analisa dan
desain menggunakan Teknik Repertory
Grid, Principal Component Analysis.
Perancangan Kuisioner
Proses untuk membangun konstruksi
personal
untuk
mengungkapkan
pengetahuan dari objek yang akan diamati
dengan menggunakan teknik Repertory
Grid adalah dengan melakukan identifikasi
dari pengalaman-pengalaman objek yang
diamati.. Hal ini menentukan jangkauan
dari pengamatan. Pada kasus ini ini objek
yang diamati adalah mahasiswa/i yang
sudah mendapatkan pengalaman dengan
mata kuliah Algoritma dan Pemrograman.
Model Visualisasi
Dalam penelitian ini akan menggunakan
alat bantu berupa perangkat untuk
melakukan analisa data Microsoft Excel
dan XLStat yang merupakan perangkat
lunak tambahan (add-on) pada Microsoft
Excel.
BAHAN DAN METODE

A. Definisi Pengetahuan (Knowledge)
Knowledge as “a fluid mix of framed
experience, contextual information, values and
expert insight that provides a framework for
evaluating and incorporating new experiences
and information.” Knowledge as tacit
knowledge and explicit knowledge to
understand how knowledge isshaped and how
knowledge can be applied. Pengetahuan adalah
sebuah perpaduan dari bingkai pengalaman,
informasi kontekstual dan pencerahan pakar
yang mengandung sebuah area kerja untuk
melakukan evaluasi dan menggabungkan
pengalaman baru dan informasi”. Pengetahuan
sebagai hal yang tersirat dan tersurat
memberikan pengertian bagaimana suatu
pengetahuan
dibentuk
dan
bagaimana
pengetahuan diaplikasikan. (Jeong, Chang, &
Ribarsky, 2008)
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B. Definisi Pengungkapan Pengetahuan
(Knowledge Elicitation)
Knowledge elicitation consists of a set of
techniques and methods that attempt to elicit the
knowledge of a domain expert1, typically
through some form of direct interaction with the
expert. Knowledge elicitation is a sub-process
of knowledge acquisition (which deals with the
acquisition or capture of knowledge from any
source), and knowledge acquisition is, in turn, a
sub-process of knowledge engineering (which is
a discipline that has evolved to support the
whole process of specifying, developing and
deploying
knowledge-based
systems)”.
Pengungkapan
pengetahuan
mengandung
himpunan dari teknik dan metode untuk
mengungkapkan pengetahuan dari domain
expert/pakar domain, umumnya melalui bentuk
dari interaksi langsung dengan pakar.
Pengungkapan pengetahuan adalah sub proses
dari akuisisi pengetahuan (yang berhubungan
dengan akuisisi atau menangkap pengetahuan
dari
berbagai
sumber),
dan
akuisisi
pengetahuan,
berubah
menjadi
teknik
pengetahuan(yang merupakan suatu disiplin dan
pengembangan
dari
sistem
berbasis
pengetahuan).(Shadbolt & Smart, 2015)
C. Metode Pengungkapan Pengetahuan
(Knowledge Elicitation)
Metode
Pengungkapan
Pengetahuan
(Knowledge Elicitation / (KE) telah digunakan
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
dalam memecahkan masalah. Metode-metode
ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara.
Salah satu yang umum adalah bagaimana secara
langsung melakukannya dari domain expert..
Metode langsung dihasilkan dari pemberian
pertanyaan pada sebuah domain expert
sehubungan dengan bagaimana suatu kumpulan
melakukan pekerjaan. Untuk mensukseskan
metode agar sukses domain expert harus mampu
menerjemahkan dan dapat
memberikan
informasi yang dibutuhkan. Informasi ini
dengan mudah diexpresikan oleh pakar
(experts), yang seringkali sulit ketika
berhadapan seragkaian proses kerja yang
dibentuk seting menjadi otomatis. Metode tidak
langsung digunakan untuk memperoleh
informasi yang tidak dapat diexpresikan secara
langsung. Faktor lainnya yang berpengaruh
dalam memilih pengungkapan pengetahuan
adalah seberapa besar domain dari pengetahuan
dibutuhkan oleh perancang dan seberapa usaha
yang dibutuhkan untuk melakukan analisa
data.(Methods, n.d.)
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D. Definisi Visualisasi Model Knowledge
(Knowledge Visualisation Model)
Model Visualisasi Pengetahuan menurut model
Van Wijck adalah model yang menunjukan
bagaimana sebuah nilai dari pengetahuan
diubah ke dalam nilai kuantitatif dan dihitung
ke dalam pola yang deterministik. Model ini
dipaparkan dalam penjelasan sebagai berikut:
a. Pengetahuan eksplisit berbeda dengan
pengetahuan.
b. Pengetahuan tersirat (tersembunyi)
hanya
dapat
dihasilkan
dari
pemrosesan
kognitif
manusia
(reasoning).
c. Pengetahuan tersurat (terungkap) ada
dalam data dan terpisah dari manusia
atau
dari
pengetahuan
tersirat
(tersembunyi) manusia itu sendiri.
d. Pengetahuan tersirat dan tersurat saling
berhubungan dan dapat
dihubungkan melalui interaksi secara
visual.(Jeong et al., 2008)
E. Definisi Sumber Pengetahuan dan
Metode Koleksi Data
Sumber pengetahuan merupakan awal dimana
suatu informasi diambil dan ditangkap dan
kemudian dijadikan sekumpulan pengetahuan
yang berguna. Para peneliti telah menyimpulkan
terdapat 4 sumber pengetahuan dan metode
koleksi data yang dilakukan sehubungan dengan
sumber pengetahuan tersebut:(Vennix, n.d.):
Tabel 1. Sumber Pengetahuan dan Metode
Koleksi Data
Sumber
Pengetahuan
Kehidupan
Nyata
Dokumen
Pribadi

Grup

Metode Koleksi Data
Observasi
Isi atau analisa dokumen
a) Administrasi Kuisioner
b) Wawancara via Tatap
Muka
c) Wawancara
via
Telpon/alat komunikasi
lainnya
Wawancara Grup

Keterangan:
a) Apabila objek penelitian adalah fenomena /
realita dari kehidupan nyata maka metode
koleksi data pada umumnya yang
digunakan adalah pengamatan atau
observasi.
b) Apabila objek penelitian adalah dokumen
maka metode koleksi data pada umumnya
yang digunakan adalah isi atau analisa dari
dokumen yang bersangkutan.
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c)

Apabila objek penelitian adalah personal
maka metode koleksi data pada umumnya
yang
digunakan
adalah
melakukan
administrasi kuisioner, wawancara via
Telpon/alat Komunikasi lainnya kepada
personal bersangkutan.
d) Apabila objek penelitian adalah grup maka
metode koleksi data pada umumnya yang
digunakan adalah melakukan wawancara
via Telpon/alat kepada grup bersangkutan.
F. Definisi Concept Mapping (Pemetaan
Konsep)
“Concept
maps
are
two-dimensional
representations of cognitive structures showing
the hierarchies and the interconnections of
concepts involved in a discipline or a
subdiscipline”. Pemetaan Konsep merupakan
representasi dua dimensi dari struktur kognitif
yang menunjukan hirarki dan interkoneksi dari
konsep uang dihasilkan dalam disiplin dan sub
disiplin ilmu. “The concept map is not the only
graphic organiser that can be used to support
learning and constructivist learning practice”.
Pemetaan Konsep bukan hanya sekedar
mengorganisasi grafik tetapi dapat juga
digunakan untuk mendukung pembelajaran dan
konstruksi pembelajaran secara praktis. (Radix
& Abdool, 2013)
“Concept Maps are essential to increase
meaningful learning in students and for
representing the knowledge, experience of
individuals and teams in education, science,
medical and management cours”(Katagall,
Dadde, Goudar, & Rao, 2015)
Pemetaan Konsep adalah hal utama untuk
meningkatkan pembelajaran siswa/i dan untuk
menunjukan pengetahuan, pengalaman dari
individu dan
kelompok
dalam dunia
pendidikan,ilmu pengetahuan, medikal dan
manajemen”
G. Definisi Konstruksi Personal (Personal
Construct)
“Constructivism is a theory of learning; the
underlying premise is that knowledge cannot be
transferred, rather learners must internally
construct knowledge and meaning from facts
and experiences”(Radix & Abdool, 2013).
Personal Construct Psychology (PCP) adalah
teori psikologi mengenai kepribadian yang
pertama kali dikemukakan oleh psikolog
Amerika George Kelly pada tahun 1950an.
Teori Konstruksi Personal (Personal Construct
Teory) didapat dari keterbatasan para pakar
melakukan
proses
reasoning
untuk
menghaluskan dan mengoreksi dari knowledge
yang sudah ada. Berdasarkan teori ini setiap
orang dipandang sebagai “ilmuwan pribadi”
yang mencari dan memperkirakan dan
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mengontrol
kejadian-kejadian
dengan
menyusun teori, mengetes hipotesis dan
menganalisa hasil percobaan. Knowledge dan
persepsi mengenai dunia nyata (atau mengenai
suatu
domain
atau
suatu
masalah)
diklasifikasikan dan dikategorisasikan oleh
setiap individu sebagai model personal, mode
perseptual.
Berdasarkan
model
yang
dikembangkan tadi setiap individu mampu
mengantisipasi lalu beraksi berdasarkan
antisipasi ini. (Crowther, Hartnett, &
Williams, n.d.)
H. Definisi Teknik Repertory Grid
Teknik Repertory Grid (RGT) digunakan
untuk melakukan wawancara penelitian pada
responden / partisipan untuk menggali
konstruksi personal yang dipengaruhi dari
keberadaan individual (Fransella, Bell &
Banister, 2004; Fang, 1996). Sehubungan
dengan Fransella et al. (2004), RGT
merupakam teknik yang dapat digunakan dalam
melakukan eksplorasi struktur dan isi dari teori
yang implisit. Sebagai penjelasan tambahan,
setiap manusia mempunyai pemahaman teoritis
atau konstruksi sub sistem dimana berhubungan
dengan teori secara keseluruhan atau sistem
konstruksi personal. Terrill and Flitman (2002)
menyederhanakan definisi dari RGT adalah
sebuah metode wawancara untuk menampilkan
ide atau pendapat dari manusia mengenai aspekaspek dari realita ; yang ditunjukan dalam
ekspresi terminologi personal (p.2). Dapat
ditarik kesimpulan bahwa RGT merupakan alat
bantu untuk mengumpulkan aspek pendapat
atau ide personal dalam konsep pemahaman
tiap-tiap individu yang berbeda-beda.(Artikel,
2014)
“George Kelly (Kelly, 1992) formulated the
seminal work on repertory grid analysis (RGA)
which was initially grounded in clinical
psychology – and indeed, it is this domain
which has made the most extensive use of this
technique. RGA was devised to identify, and
investigate the relationships between, a
person’s mental constructions. Subjects rate,
score or rank the relevance, importance or
similarity of a characteristic to a list of entities,
i.e. concepts – this list comprises the so-called
repertory or repertoire. This produces a grid or
matrix of n
× m form of n columns and m rows”.
(McCloughlin & Matthews, 2012)
George Kelly memformulasikan standar kerja
dari Analisa Repertory Grid yang pada awalnya
berbasiskan pada klinik psikologi – dan pada
akhirnya digunakan secara ektensif. Teknik ini
dirancang untuk mengenali, menginvestigasi
hubungan dari konstruksi mental manusia.
Daftar entity ini pada akhirnya disebut konsep
INF-194
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yang berisi rating atau nilai atau rangking atau
tingkat kepentingan yang mirip dengan
karakteristik.
Daftar
ini
mengandung
perulangan yang akhirnya disebut dengan
istilah baku repertoire/repertory. Daftar ini
menghasilkan sebuah grid atau matriks
berukuran m baris x n kolom

Gambar 1. Matriks Konsep Repertory Grid
“In classical repertory grid analysis, the subject
chooses those characteristics which are
pertinent to the test item derived by, or supplied
to, the subject. The process of ranking elements
against concepts, called ‘constructs’, is a
constructive process, in that a representation of
the subjects mental ordering has been made
explicit in a stepwise fashion”. Dalam Analisa
Repertory Grid, Subject memilih berapa
karakteristik yang berhubungan dengan item
test yang diturunkan atau disumbang kepada
subjektnya. Proses dari pemberian rangking
pada elemen berkaitan dengan konsep disebut
dengan istilah konstruksi atau construct, yaitu
proses konstruktif yang menunjukan urutan
mental dari si subject yang dibuat secara
eksplisit dengan berbagai model.
Apabila dipetakan ke dalam konsep dasar
Teknik Repertory Grid maka penggambaran
dari
tabel/grid/matriks
di
atas
dapat
disederhanakan menjadi:
Tabel 2. MatriksSederhana menurut Teknik
Repertory Grid
Construct / /
Elemen ( Objek /
Konstruksi
Manusia )
Elemen Elemen
Elemen
1
2
n
Construct 1
Construct 2
Construct m
Dan apabila dikembangkan ke dalam sistem
rating/skor maka tabel dapat pula digambarkan
dalam bentuk rating sebagai berikut:
Tabel 3. Contoh Tabel Repertory Grid
dengan Skor/Rating
Buah
Manis
Pahit/Asam


Jeruk


Pepaya


Semangka
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Ada tiga komponen yang lebih disederhanakan
berkaitan
dengan
penggambaran
teori
Konstruksi Personal yang diaplikasikan ke
dalam Teknik Repertory Grid (Abdul-Rahman,
Wang, & Eng, 2011):
1. Element : yaitu objek yang menjadi
perhatian/domain/bahan penelitian.
“In the original design of repertory grid,
element is the “role constructs” of a person. In
this research, the site planning experts' tacit
knowledge is the “elements”.
Elemen adalah “peran dari konstruksi” dari
manusia. Elemen bisa berupa objek yang
diamati atau tampilan rating sederhana yang
menunjukan nilai dari konstruksi
2. Construct : yaitu interpretasi dari peserta
yang terlibat dalam penelitian
In the original design of repertory grid, the
construct is the “value”, “judgment”, and
“interpretation framework” of elements
Konstruksi adalah nilai atau penilaian dan ruang
kerja interpretasi. Konstruksi menunjukan
interpretasi
yang
ingin
diungkapakan
sehubungan dengan pandangan/persepsi dari
suatu objek.
3.Links
:
yaitu
cara
untuk
merelasikan/menghubungkan Element dan
Construct.
“Link is the way the constructs are used in
relation to the elements, which indicates the
meaning of the labels given to each pole”.
Hubungan adalah bagaimana konstruksi
dikaitkan dengan elemen, dimana menunjukan
arti yang diberikan oleh masing-masing
indikator (pole). Pada umumnya Link ini dapat
berupa rating atau rangking.
2.9. Tahapan Proses Kuantitatif Pada Teknik
Repertory Grid
Secara Umum tahapan kuantitatif pada Teknik
Repertory Grid dapat digambarkan sebagai
berikut:
(Repertory
Grid
Technique,
Ackerberg, & Prapasawudi, 2009):

Gambar 2. Tahapan Proses Kuantitatif
Repertory Grid
Keterangan:
Tahapan proses secara kuantitatif dari Teknik
Repertory Grid terdiri dari beberapa langkah:
a. Langkah 1
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Pada langkah 1 peneliti melakukan pemilihan
elemen yang bisa berupa manusia secara
personal atau secara grup. Elemen ini juga dapat
mewakili peminatan atau domain pengamatan
b. Langkah 2
Pada
langkah
2
peneliti
melakukan
pengungkapan
konstruksi.
Pengungkapan
konstruksi berhubungan dengan elemen yang
pada umumnya berupa penilaian skala (rating)
atau sesuatu yang konstrakdiktif (suka/tidak
suka, hitam/putih, manis/asam dan sebagainya)
c. Langkah 3
Pada langkah 3 peneliti mencari keterkaitan
(link) antara elemen dan konstruksi. Keterkaitan
ini pada umumnya menunjukan arti dari
hubungan elemen dan konstruksi.
d. Langkah 4
Pada langkah 4 peneliti melakukan proses
aggregasi dari grid yang terbentuk. Proses
aggregrasi ini pada umumnya merupakan proses
pengubahan dari pola grid ke dalam pola
matriks.
e. Langkah 5
Pada langkah 5 peneliti melakukan analisa dari
aggregrasi grid yang sudah terbentuk. Analisa
ini dapat menggunakan metode analisa statistik
misalnya melalui metode Principal Component
Analysis, Cluster Analysis, Grid Comparison,
Cluster Analysis, Grid Comparison dan metode
lainnya.
2.10. Definisi Principal Component Analysis
Principal
Component
Analysis
(PCA)
merupakan
algoritma
biometrik.
PCA
merupakan teknik statistik yang digunakan
untuk melakukan tranformasi ortogonal untuk
mengubah himpunan pengamatan dari variabelvariabel data yang mungkin berhubungan ke
dalam himpunan nilai yang saling tidak
berhubungan secara linear. PCA merupakan alat
bantu yang juga dapat mereduksi data
multidimensi ke dalam dimensi yang lebih kecil
untuk
mempertahankan
informasi
yang
diinginkan.(Karamizadeh et al., 2013)
PCA pertama kali dipublikasikan oleh Pearson
(1901), disempurnakan oleh Hotelling (1933)
dan diperkenalkan sebagai metode dalam
pengamatan objek ekologi oleh Goodal (1954)
di bawah istilah “factor analysis”. PCA
merupakan metode yang sudah luas dipakai
dalam berbagai aplikasi analisa data dan dikenal
sebagai metode standar multivariate.
PCA digunakan untuk melakukan proses
reduksi dimensi dari beberapa faktor (variabel)
dan mengubahnya ke dalam variabel komponen
yang lebih sedikit. Proses ini pada akhirnya
membuat pemrosesan data menjadi lebih
mudah. (Fuzzy & Component, 2013)
PCA digunakan untuk melakukan proses
sebagai berikut:
INF-195

KNIT-2 Nusa Mandiri

ISBN: 978-602-72850-1-9

a). Menghilangkan residu yang tidak
berhubungan dari suatu pola data
b). Memperjelas representasi data sehingga
mudah untuk dimengerti.
2.11. Analisa Kuantitatif Dengan Principal
Component Analysis
Langkah-langkah dalam melakukan analisa
kuantitatif dengan menggunakan Principal
Component Analysis dapat dijabarkan sebagai
berikut:
a. Pengambilan matriks data dari n objek dan p
variables, dimana mungkin berhubungan, dan
melakukan risalah data dengan cara membentuk
ke dalam sumbu yang tidak berhubungan
(uncorrelated axes) yang kemudian dapat
disebut dengan principal components atau
principal axes) yang merupakan kombinasi
linear dari nilai variable p asli
b. Komponen pertama dari k menunjukan
kemungkinan terbanyak dari variasi diantara
objek-objek data
c. Objek data direpresentasikan objects sebagai
kumpulan dari point n di dalam ruang
multidimensi dengan sumbu berisi nilai p pada
tiap-tiap ruangnya.
d. Nilai tengah (centroid of the points)
didefinisikan dari nilai rata-rata (mean) dari
setiap variabelnya. Variasi dari masing-masing
variable ini merupakan nilai rata-rata deviasi
(average squared deviation) dari nilai n
menyelubungi nilai rata-rata dari variabel
tersebut.
e. Derajat dari masing-masing variabel ini
berhubungan secara linear dan pada aplikasinya
direpresentasikan dengan nama covariance
Cij 

1 n
 X im  X i X jm  X j 
n  1 m1

(1)

Keterangan:

sampai dengan jumlah sumbu p yang
merupakan nilai variance terendah.
2. Covariance yang berada diantara
masing-masing rantal dari sumbu
prinsipal adalah nol (dimana sumbu
prinsipal tidak saling berhubungan)
g. Covariance di antara nilai-nilai variabel yang
sudah distandarisasi ini disebut dengan korelasi
(keterhubungan).
h. Korelasi dapat pula dihitung berdasarkan
hubungan dari variance dan covariance

rij 

Cij
ViV j
(2)

Keterangan:

Gambar 4. Penjelasan Korelasi
2.12. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran yang ingin dikembangkan
dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Data yang digunakan dalam penelitian yang
digunakan menggunakan kuisoner yang
berhubungan dengan peminatan pembelajaran
bahasa pemrograman (bahasa pemrograman).
Kuisioner ini disebar dan diisi kepada
mahasiswa/i yang telah mempelajari mata
kuliah Algoritma dan Pemrograman
b. Data ini akan digunakan sebagai bahan untuk
melakukan proses pengungkapan (elicitation)
dan evaluasi melalui Teknik Repertory Grid
c. Hasil pemetaan dari Teknik Repertory Grid
akan direduksi oleh metode Principal
Component Analysis untuk melihat covariance
yang berpengaruh pada data.
III. Metode Penelitian
Pada metode penelitian eksperimen,
terdapat beberapa tahapan penelitian yang
dilakukan seperti berikut:

Gambar 3. Penjelasan Covariance
f.
Sasaran penggunaan dari PCA adalah
melakukan pemutaran dengan tegas sumbu dari
ruang dimensi p-dimensional ke dalam posisi
yang baru (sumbu prinsipal / principal axis)
dimana nilai-nilai baru ini mempunyai properi
sebagai berikut::
1. Nilai variance dengan urutan
tertinggi sampai terendah didapat dari
sumbu prinsipal sumbu prinsipal 1,
sumbu prinsipal 2 dan seterusnya
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3.1. Metode Pemilihan Sampel
Populasi objek penelitian adalah sekumpulan
mahasiswa/i Jurusan Ilmu Komputer. Sampel
yang dipilih pada penelitian ini merupakan
jumlah dari mahasiswa/i yang menjadi reponden
penelitian dimana jumlah responden total adalah
111 tersebar secara acak di semester 4, 6, 7, dan
8 merupakan mahasiswa/i yang pernah
mengambil mata kuliah Algoritma dan
Pemrograman pada STMIK Nusa Mandiri dan
AMIK Bina Sarana Informatika Jakarta.

BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

KNIT-2 Nusa Mandiri
3.2. Metode Pengumpulan Data
Sumber data primer yang dilakukan pada
penelitian ini adalah hasil data kuisioner yang
sudah disebarkan dan kembali dikumpulkan
sebagai bahan olahan. Sumber data sekunder
adalah referensi kepustakaan yang berkaitan
dengan penelitian meliputi Konstruksi Personal,
Teknik Repertory Grid dan Principal
Component Analysis.
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1.
2.

3.
4.
5.

3.3. Perangkat Bantu Analisa Data
Untuk mempercepat pemrosesan dan analisa
data maka diperlukan perangkat bantu seperti
dijelaskan di bawah ini.
a. Perangkat Keras
Perangkat keras yang dipakai untuk melakukan
pengolahan data:
1. Monitor SVGA / LED 16 inch
2. CPU
Pentium Core 2 Duo 3 Ghz
3. Memory sebesar 4 GB
4. Harddisk sebesar 160 GB
5. Keyboard dan Mouse
b. Perangkat Lunak
Perangkat lunak dasar yang dipakai untuk
melakukan pengolahan data:
1. Microsoft Excel 2007/2010
2. XLStat for Microsoft Office 2007/2010
3.4. Teknik Analisis
Teknik Analisis yang akan digunakan dalam
penelitian ini dapat dipaparkankan dalam
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pemilihan Elemen
Sesuai dengan penjelasan pada landasan teori
mengenai Elemen yang dapat berupa manusia
secara pribadi maupun kelompok. Maka elemen
yang dipilih dalam penelitian ini adalah 111
mahasiswa/I yang tersebar pada semester 4,6,7
dan 8 dengan Jurusan Teknik Komputer dan
Sistem Informasi.
2. Pengungkapan Construct
Pengungkapan konstruksi atau Construct
Elicitaion yang dipakai dapat dijabarkan
sebagai berikut:
A). Flowchart (Diagram Alir) - Penggunaan
Alat Bantu
1. Merupakan alat bantu yang dapat
membantu
menggambarkan
kerangka
program
2. Memberikan
kemudahan
dalam
memecahkan permasalahan program
3. Simbol-Simbol Dasar Flowchat Mudah
dipahami
4. Membantu dalam Menganalisa Masalah
5. Memberikan
Keuntungan
dalam
Mempercepat Pembangunan Program
B). Pseudo-Code - Penggunaan PseudoCode
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

Membantu
dalam
menerjemahkan
Flowchart ke dalam bahasa sehari-hari
Memberikan
kemudahan
dalam
menerjemahkan Flowchart ke dalam
pernyataaan Program
Paham dalam melakukan penulisan psedocode
Membantu
dalam
mendekomposisi
(memecah) kerangka program
Memberikan
Pemahaman
dalam
membentuk pernyataan program

C). Sintaksis - Pernyataan Program
1. Paham dalam menerjemahkan Pseudo-Code
ke dalam pernyataan Program
2. Paham dalam menerjemahkan Flowchart ke
dalam sintaksis bahasa pemrograman
3. Paham dalam menggunakan pernyataan
program dasar dari bahasa pemrograman
4. Paham dalam menggunakan pernyataan
pengulangan (for-next, while-do)
5. Paham dalam menggunakan pernyataan
logika percabangan (if-then-else)
3.5. Perancangan Kuisioner
Proses untuk membangun konstruksi personal
untuk mengungkapkan pengetahuan dari objek
yang akan diamati dengan menggunakan teknik
Repertory Grid adalah dengan melakukan
identifikasi dari pengalaman-pengalaman objek
yang diamati.. Hal ini menentukan jangkauan
dari pengamatan. Pada kasus ini ini objek yang
diamati adalah mahasiswa/i yang sudah
mendapatkan pengalaman dengan mata kuliah
Algoritma dan Pemrograman. Elemen-elemen
kunci yang akan ditampilkan dan digambarkan
dalam bentuk kuisioner sebegai berikut:

Gambar 5. Draft Kuisioner
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan menggunakan analisa kuantitatif
Principal Component Analysis (PCA) maka dari
data awal yang dibangun dari 15 Konstruksi
Personal (Construct) dan 111 elemen (Element)
menghasilkan nilai eigenvalue dan variabel
yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
A. Komposisi Nilai Eigenvalue
Komposisi Nilai Eigenvalue dapat digambarkan
ke dalam grafik di bawah ini:

Gambar 8. Data EigenValue, Variability dan
Cumulative (PCA)

Gambar 6. Nilai Eigenvalue
B. Pola Distribusi Data
Pola distribusi data yane terbentuk dapat
digambarkan ke dalam grafik di bawah ini:

Gambar 7. Pola distribusi data (PCA)
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Dari gambar-gambar di atas dapat dijelaskan:
Setelah dilakukan analisa dengan PCA maka
diperoleh faktor yang paling dominan dalam hal
peminatan pembelajaran bahasa pemrograman
yaitu:
A. Faktor Penyumbang Terbesar
Setelah dilakukan analisa dengan PCA maka
diperoleh faktor yang paling dominan dalam hal
peminatan pembelajaran bahasa pemrograman
yaitu sebesar
76 % variabel kumulatif
menyumbang faktor dominan F1 sampai dengan
F7 sebagai faktor dominan yang mempengaruhi
dalam peminatan pembelajaran komputer:
a) 27,11 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa penggunaan flowchart yang
memudahkan
dalam
penggambaran
kerangka program.
b) 11,67 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa penggunaan flowchart yang
membantu dalam membentuk kerangka
program.
c) 9,42 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa pemahaman simbol dasar flowchart
dapat membantu pemahaman pembelajaran.
d) 8,64 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa flowchart dapat membantu dalam
pemecahan masalah.
e) 6.79 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa flowchart dapat mempercepat
pembangunan program,
f) 6,49 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa dengan menggunakan pseudocode
membantu dalam pemahaman flowchart.
g) 6,03 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa dengan menggunakan pseudocode
membantu mempermudah flowchart dalam
membentuk pernyataan program
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B. Faktor Penyumbang Per Konstruksi
a) 63,340 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa penggunaan flowchart membantu
dalam memahami bahasa pemrograman.
b) 25,684 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa penggunaan pseudo-code membantu
dalam memahami bahasa pemrograman.
c) 10,676 % variabel disumbang oleh faktor
bahwa penggunaan sintaksis (pernyataan
program) membantu dalam memahami
bahasa pemrograman.
V. KESIMPULAN
Dalam penelitian ini menunjukan hasil
eksperimen bahwa dengan menggunakan
Principal Component Analysis berbasiskan
Teknik Repertory Grid dalam mempelajari
bahasa pemrograman yang dilakukan untuk
analisa pola konstruksi personal dapat
disimpulkan:
a)

63,340 % mahasiswa/i lebih mudah dalam
mempelajari bahasa pemrograman dengan
menggunakan flowchart.
b) 25,684 % mahasiswa/i lebih mudah dalam
mempelajari bahasa pemrograman dengan
menggunakan pseudo-code.
c) 10,676 % mahasiswa/i lebih mudah dalam
mempelajari bahasa pemrograman dengan
menggunakan sintaksis (pernyataan) bahasa
pemrograman.
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