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ABSTRAK

Individu yang belajar psikologi diduga mampu memahami - dan

menanggapi o.uog luitt t."-u memadai. Namun tidak selalu orang yang belajar

psikolfr memilili kemampuan berinteraksi yang tinggi' sebaliknya ada pula

o*ng yLg berkecimpung dalam bidang teknik berhasil-membina relasi dengan

".-g 
ilir. nerdasarkan 

-pada 
penenpan leoi Law of Exercise dari Thomdike

yanimengatakan bahwa iemakin bark individu diberi kesempatan untuk berlatih,

*ut-u r"ln-utin baik pula hasilnya. Hal tersebut daFt diperoleh melalui belajar

fonnal Ai hngkungan sekolah/kampus dalam kaitannya dengan akademrs- Oleh

karenaitu,Aatamftlinivariabelpengalamanbelajarformalbenar-benarditeliti
ag. Ouput mengetahui perbedaan tingkat kernampuan berinteraksi mahasiswa

psikologi dan teknik industn.' - 
subyek penelitian ini adalah mahasiswa psikologi dan Teknik Industri

Universitas S*uOuyu yang mempunyai ciri-ciri : telah menjalani masa belajar

u.t*ung-t*ungrtyu tuiutt 
-r.-"Gr, 

iedang aktif belajar {dalam arti tidak sedang

menjalaii BSS-1i\,iSS saat pengarnbila" aa1a1, dan .sekurang-kurangnya 
telah

*.r'g"r"ur 100 sks dari total sks yang ada. pengambilan data dilakukan dengan

."tgg*"t- *".4" angtet. SeCangkan teknik sampling yang digunakan adalah

Inciiinnt Sampllng. Teknik analisis yang digunak an adalahU ji T-Test'

Dari 
'hasii 

penelitian ilisimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat

kemampuan berinteralsi antara mahasiswa psikologi dan teknik industn (t :

{iio iu" p: 0.05). Hasil tersebut menunlukkan bahwa pengalamq belajg

formalmempengaruhikemampuanberinteraksiindividu.selainitu,terdapatprrla
beberapa faktorlain yung to-t mempengaruhi kemampuan berinteraksi individu,

..p"Jl', faktor lingkurigan keluarga' pengalaman berinteraksi' dan motivasi

berinterakst .
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi fakultas

psikologi dan teknik indush agar 
- 

mata kuliah-mata kuliah yang ada

irp"ntfi*- dan diadakan peninfkaan pelatihan se.hingga mahasiswa lebih

dipacu untuk lebih mewujudkan kJmampuan bennteraksinya Untuk penelitian

f.iift f-jut drharapkan 
-memperhatikan 

variabel-variabel lain yang perlu

dikontrol, seperti keiuarga, perlgalaman berorganisasi, pengalaman berinteraksi'

minat dan motivasi berinteraksi; menggunakan metode pengambilan data yang

lairE seperti sosiometri atau observasi untuk mengungkap kemampuan berinteraksi

; serta mengukur aspek kemampuan berinteraksi yang lebih mendalam yaitu yang

melibatkan kemampuan 
"*puti 

d* pengungkapan psasaan pada kelompok

subyek yang mengikuti pendidikan psikologi'


