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Abstract
The aim in this study was to test the difference in perception of the students before and after
learning the simulation Online Trading method on the Indonesia Stock Exchange. The simulation
method developed based on competency standards that students understand the concept and theory
of capital market and have the expertise to trade shares on the capital market.
Simulation methods use application First Asia Capital Securities. The sample in this study was 100
students and Master of Management UST Yogyakarta. Method of analysis using Paired Sample Test
Results of this study indicate that there are differences in the perceived ease of use and Perceived
Ease of Use learning with simulation Online Trading method on the Indonesia Stock Exchange.
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PENDAHULUAN

Belajar merupakan proses penting
bagi
perubahan
perilaku
manusia,
mencakup segala sesuatu yang dipikirkan
dan dikerjakan. Belajar memegang
peranan penting bagi perkembangan,
kebiasaan, sikap, keyakinan tujuan,
kepribadian, dan bahkan persepsi manusia
(Suardi, M. 2012).
Upaya untuk mencapai tujuan
pendidikan,
penggunaan
metode
pembelajaran
dilakukan
untuk
menciptakan dan membentuk manusia
yang profesional. Metode pembelajaran
yang
digunakan
diharapkan
dapat
meningkatkan motivasi mahasiswa dalam
proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian Supriyanto (2012) terdapat
peranan yang berat antara variabel persepsi
mahasiswa mengenai penggunaan metode
pembelajaran terhadap variabel motivasi
belajar mahasiswa.
Metode pembelajaran mata kuliah
Pasar Modal di Perguruan Tinggi umumnya
berlangsung secara klasikal berupa tatap muka
dikelas antara mahasiswa dan dosen. Dosen
berperan utama untuk menyampaikan materi
perkuliahan termasuk berbagai referensi yang
digunakan. Kondisi pembelajaran mata kuliah
pasar modal demikian perlu didesain kembali
untuk menyesuaikan dengan berkembangnya
bisnis saat ini. Pasar modal telah mengadopsi
teknoligi informasi berbasis internet. Sistem
perdagangan pasar modal dengan bantuan
teknologi informasi saat ini, cukup mudah
diakses oleh siapapun, kapanpun dan
dimanapun. Pertumbuhan sistem teknologi
informasi berbasis internet ini dimanfaatkan
dengan baik oleh pelaku pasar modal baik
otoritas pasar modal dalam hal ini PT Bursa
Efek Indonesia (selanjutnya di sebut PT BEI)
maupun para anggota bursa termasuk
perusahaan sekuritas sebagai anggota bursa,
perusahaan sekuritas harus melayani investor
yang akan melakukan keputusan jual beli surat
berharga dengan efisien dan efektif.
Salah satu pelayanan itu adalah
menyediakan sistem online trading bagi
insvestor maupun calon insvestor. Sistem
online trading dapat terlaksana sebagai bagian
integrasi dari komponen - komponen sistem
perdagangan otomatis (Jakarta Automated

Trading System atau JATS) yang saat ini telah
diperbaharui.
Sistem
online
trading
memungkinkan
setiap
investor
untuk
melakukan perdagangan jual - beli surat
berharga secara mandiri kapanpun dan
dimanapun. PT BEI selaku otoritas Pasar
Modal disamping memfasilitasi perdagangan
riil, juga menyelenggarakan berbagai program
pendidikan pasar modal. Salah satu fasilitas
pendidikan yang disediakan adalah layanan
program simulasi perdagangan bersifat
transaksi virtual/maya dengan data dummy ,
menggunakan aplikasi program idx virtual
trading. Aplikasi ini memungkinkan siapapun
untuk mengakses dengan prosedur mudah
tanpa dipungut biaya, hanya dibutuhkan
seperangkat komputer terhubung internet.
Oleh karena itu, penting sekali jika
sistem yang telah disediakan oleh otoritas
bursa ini dapat diadopsi dalam pembelajaran
Mata Kuliah Pasar Modal di perguruan tinggi.
Sehingga menarik dilakukan penelitian untuk
mengembangkan model simulasi online
trading di BEI yang dapat digunakan dalam
pembelajaran mata kuliah Pasar Modal di
Fakultas Ekonomi.

Selama ini metode yang sudah
digunakan oleh mahasiswa diantaranya
metode ceramah, tanya jawab, diskusi,
role play, demonstrasi, tugas, simulasi.
Metode demonstrasi merupakan salah satu
metode yang cukup menyenangkan dan
efektif bagi sebagian besar dikarenakan
metode demonstrasi membantu mahasiswa
dapat melihat dan mempraktikkan secara
langsung. Selain metode deminstrasi,
metode yang disenangi yaitu role play
karena dapat menjadikan mahasiswa aktif
dalam pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk
untuk mengetahui persepsi mahasiswa
tentang pembelajaran Mata Kuliah Pasar
Modal
dengan metode simulasi Online
Trading di Bursa Efek Indonesia.
KAJIAN LITERATUR

Pengertian Persepsi
Muhyadi (1991) mengemukakan
bahwa persepsi adalah proses stimulus dari
lingkungannya
dan
kemudian
mengorganisasikan serta menafsirkan atau
suatu
proses
dimana
seseorang
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mengorganisasikan
dan
menginterpretasikan kesan atau ungkapan
indranya agar memilih makna dalam
konteks lingkungannya. Hal senada juga
dikemukakan oleh Sarwono (1993) yang
mengartikan persepsi merupakan proses
yang digunakan oleh seseorang individu
untuk menilai keangkuhan pendapatnya
sendiri dan kekuatan dari kemampuankemampuannya
sendiri
dalam
hubungannya dengan pendapat-pendapat
dan kemampuan orang lain.
Dari beberapa pengertian di atas
dapat dijelaskan bahwa persepi adalah
kecakapan untuk melihat, memahami
kemudian menafsirkan suatu stimulus
sehingga merupakan sesuatu yang berarti
dan menghasilkan penafsiran. Selain itu
persepsi merupakan pengalaman terdahulu
yang sering muncul dan menjadi suatu
kebiasaan.
Pembelajaran Model Simulasi
Model pembelajaran adalah suatu rencana
atau pola yang dapat digunakan untuk
membentuk kurikulum (rencana pembelajaran
jangka panjang), merancang bahan-bahan
pembelajaran, dan membimbing pembelajaran
dikelas atau yang lain (Joyce dan Weil,
1980:1). Model pembelajaran dapat dijadikan
pola pikir, artinya para guru boleh memilih
model pembelajaran yang sesuai dan efisien
utntuk mencapai tujuan pendidikannya. Model
pembelajaran ini diterapkan didalam dunia
pendidikan dengan tujuan mengaktifkan
kemampuan yang dianalogikan dengan proses
sibernetika. Pendekatan simulasi dirancang
agar mendekati kenyataan dimana gerakan
yang dianggap kompleks sengaja dikontrol,
misalnya, dalam proses simulasi ini dilakukan
dengan menggunakan simulator. Penerapan
metode simulasi telah dipelopori oleh
beberapa ahli pendidikan diantaranya adalah
Sarene Boocock dan Harold Guetzkow.
Menurut Gilstrap & Martiin (1975), simulasi
adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan
dasar dasar atau pokok sesuatu seadanya tanpa
menggunakan keseluruhan aspek yang nyata,
tanpa rasa takut salah tindakan serta hukuman.
Kegiatan ini dapat didekati melalui role
playing, socialdhama, dan simulation game.
Menurut Gilstrap & Martiin (1975), simulasi
adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan

dasar dasar atau pokok sesuatu seadanya tanpa
menggunakan keseluruhan aspek yang nyata,
tanpa rasa takut salah tindakan serta hukuman.
Kegiatan ini dapat didekati melalui role
playing, socialdhama, dan simulation game.
Jones yang dikutip oleh Plomp & Elly (1996)
menyatakan bahwa strategi pembelajaran
simulasi terdiri dari tiga bagian, yaitu briefing,
action and diebriefing. Menurut Blacker
(2004), simulasi dapat memberi pengalaman
pendidikan yang menjadi dasar terkuat menuju
pada pemanfaatan dan pengembangan suatu
teknologi. Suparman (2005) menyatakan
bahwa simulasi ini menampilkan simbolsimbol atau peralatan yang menggantikan
Model pembelajaran simulasi bertujuan
untuk: (1) melatih keterampilan tertentu baik
bersifat profesional maupun bagi kehidupan
sehari-hari, (2) memperoleh pemahaman
tentang suatu konsep atau prinsip, (3) melatih
memecahkan masalah, (4) meningkatkan
keaktifan belajar, (5) memberikan motivasi
belajar kepada siswa, (6) melatih siswa untuk
mengadakan
kerjasama
dalam
situasi
kelompok, (7) menumbuhkan daya kreatif
siswa, dan (8) melatih siswa untuk
mengembangkan sikap toleransi.
Menurut Joyce dan Weil (1980) dalam
Udin (2001:66), model ini memiliki empat
tahap yaitu : tahap 1 orientasi, tahap
2latihan bagi peserta, tahap 3 proses
simulasi, tahap 4 pemantapan dan
debriefing
Hasil penelitian Wahyuningsih (2005)
memberikan bukti empiris penerapan model
pembelajaran PBI (Problem based instruction)
dapat
mengembangkan
sekaligus
meningkatkan kemampuan berfikir kritis
peserta didik. Suci (2008) menyatakan bahwa
penerapan model pembelajaran berbasis
masalah dengan pendekatan kooperatif akan
meningkatkan aktivitas kooperasi mahasiswa
dan meningkatkan hasil belajar mata kuliah
teori akutansi serta ada respon positif karena
pembelajaran lebih bermakna.Malik (2010)
menunjukan, strategi pembelajaran interaktif
model simulasi, strategi efektif dalam
penggunaan waktu belajar dan efektif dalam
meningkatkan prestasi mahasiswa. Suhendro
(2012), menunjukkan bahwa pembelajaran
menggunakan model simulasi online trading
dengan Idx VirtualTrading Mata Kuliah Pasar
Modal menjadi lebih menarik, efektif
memotivasi belajar dan tidak membosankan
(attitude toward using> 50%).
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METODE PENELITIAN

Penelitian
ini
menggunakan
metode survey terhadap mahasiswa
Fakultas Ekonomi yang menjadi investor
di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
Instrumen penelitian yang digunakan
adalah kuesioner
Populasi,
sampel
pengambilan sampel

dan

teknik

Populasi dalam penelitian ini
mahasiswa Fakultas Ekonomi yang
menjadi investor di Galeri Investasi Bursa
Efek Indonesia
Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Yogyakarta sejumlah 90 mahasiswa.
Sampel penelitian sejumlah 76 mahasiswa.
Teknik pengumpulan data dengan Simple
Random Sampling

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis
Data
Teknik
pengumpulan
data
dalam
penelitian ini menggunakan angket.
Uji validitas item angket dengan validitas
eksternal menggunakan rumus korelasi
product moment. Hasil perhitungan rxy
dibandingkan dengan tabel nilai-nilai r
product moment dengan menentukan
tingkat signifikansinya lebih dahulu. Jika r
hitung > r tabel pada taraf signifikan 5%
maka butir tersebut valid dan sebaliknya
jika r hitung < r tabel, maka butir tersebut
dikatakan gugur atau tidak valid. Nilai r
tabel jumlah mahasiswa (N=30) dengan
taraf signifikan 5% adalah 0,361
(r=0,361). Uji reliabilitas pada instrumen
ini menggunakan Alpha Cronbach sebesar
0.878, sehingga bisa di katakan bahwa
instrumen tersebut reliabel.
Analisis Data
Dalam penelitian ini, sebelum melakukan
pengujian uji beda menggunakan sampel T
test, langkah awal melakukan uji prasyarat
meliputi uji normalitas, homogenitas. Berikut
hasil uji normalitas
menggunakan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang
berdistribusi normal.
Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pre
N

Postt
75

Normal Parameters

a,,b

Most Extreme Differences

76

Mean

76.2400 -.0139

Std. Deviation

5.28598 .00118

Absolute

.090

.132

Positive

.090

.132

Negative

-.054

-.086

Kolmogorov-Smirnov Z

.776

1.152

Asymp. Sig. (2-tailed)

.584

.140

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada
penghitungan
uji
homogeny
menggunakan program SPSS. Hasil komputasi
analisis statistik antara sebelum dan sesudah
tindakan sebesar 0,202 < F tabel 5 % 1.317
sehingga kedua data tersebut homogen karena
F hitung yang diperoleh dibawah F tabel.
Pengolahan Data
Data primer hasil survey diolah dan
dianalisis menggunakan uji t. Hipotesis yang
diuji merupakan kasus satu sampel dengan dua
pengukuran sehingga di uji dengan statistic Uji
Peringkat Bertanda Wilcoxon
Pengujian hipotesis melalui langkah-langkah
sebagai berikut :

perbedaan Persepsi
mahasiswa sebelum dan sesudah
pembelajaran
dengan
metode
simulasi Online Trading di Bursa
Efek Indonesia

H0

:

Tidak

H1

perbedaan Persepsi
mahasiswa sebelum dan sesudah
pembelajaran
dengan
metode
simulasi Online Trading di Bursa
Efek Indonesia
:

ada

Terdapat
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1
One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig.
(2t
Pre

124.907

df
74

Mean

tailed) Difference
.000

Lower

Upper

76.24000 75.0238 77.45
62

Postt

-102.882

75

.000

-.01391

-.0142 -.0136

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas
sebesar 0,000 < dari tingkat signifikansi 0,05 Hal ini dapat
dismpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi sebelum
sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan Simulasi
Online Trading Di Bursa efek Indonesia.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut, bahwa ada
perbedaan yang positif dan signifikan

Persepsi mahasiswa sebelum dan sesudah
pembelajaran dengan metode simulasi
Online Trading di Bursa Efek Indonesia.
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