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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Peneliti melakukan uji asumsi setelah data penelitian yang diperlukan 

terkumpul. Uji asumsi sebagai pengujian awal diperlukan untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 

Uji asumsi yang dilakukan pada penelitian ini ialah uji normalitas, uji linearitas 

dan uji multikolinearitas. 

 
a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada ketujuh variabel penelitian menggunakan One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Setelah melalui uji normalitas, maka 

diperoleh hasil signifikansi kompetensi pedagogik guru (p=0,425>0,05), 

variabel Extraversion (p=0,372>0,05), Agreeableness (p=0,041<0,05), 

Conscientiousness (p=0,450>0,05), Neuroticism (p=0,262>0,05), Openness 

(p=0,316>0,05), serta variabel prestasi belajar (p=0,004<0,05). 

Pada kompetensi pedagogik guru, Extraversion, Conscientiousness, 

Neuroticism, dan Openness dengan koefisien p lebih dari 0,05 menandakan 

bahwa data terdistribusi dengan normal. Sedangkan variabel  Agreeableness 

dan prestasi belajar menunjukkan signifikansi kurang dari 0,05 yang 
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menggambarkan penyebaran data tidak terdistribusi secara normal, sehingga 

uji normalitas sebagai syarat uji asumsi tidak terpenuhi (Lampiran 14a). 

Ketidaknormalan distribusi data mengindikasikan adanya data yang 

menyimpang (outlier) dari kurva normal. Langkah berikutnya, peneliti 

melakukan identifikasi untuk menentukan beberapa data yang dianggap 

sebagai outliers. Identifikasi outlier mengacu kepada Zscore=±1,96 dengan 

taraf kepercayaan 95% (Arikunto, 2002). Dengan kata lain, data 

dikategorikan normal apabila berada pada deviasi standar -1,96 dan +1,96, 

sehingga nilai di luar batasan tersebut dianggap sebagai outlier. Hasil temuan 

kemudian dilanjutkan dengan trimming (Murniati dkk, 2013), yaitu 

memangkas subjek yang bersifat outlier. Setelah dilakukan pemangkasan 

sebanyak 27%, jumlah subjek dari 100 siswa berkurang menjadi 73 siswa. 

Pada tahap uji normalitas kedua didapatkan hasil signifikansi variabel 

kompetensi pedagogik guru (p=0,394>0,05), Extraversion (p=0,258>0,05), 

Agreeableness (p=0,284>0,05), variabel Conscientiousness (p=0,408>0,05), 

Neuroticism (p=0,331>0,05), Openness (p=0,608>0,05), serta variabel 

prestasi belajar (p=0,059>0,05). Ketujuh variabel memiliki koefisien p lebih 

dari 0,05 menandakan bahwa data terdistribusi dengan normal, sehingga uji 

normalitas sebagai syarat uji asumsi terpenuhi. Rincian hasil perhitungan uji 

normalitas terdapat pada lampiran 14b. 
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b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel prediktor 

dan variabel kriterium memiliki hubungan yang linear secara signifikan. 

 
Tabel 5.1. Hasil Uji Linearitas 

Variabel prediktor F-deviation from linearity Ftabel Asumsi 

Kompetensi pedagogik guru .833 (F < Ftabel) 1.74 Linear 

Extraversion .892 (F < Ftabel) 1.92 Linear 

Agreeableness .277 (F < Ftabel) 2.08 Linear 

Conscientiousness .642 (F < Ftabel) 1.99 Linear 

Neuroticism 1.115 (F < Ftabel) 1.92 Linear 

Openness .983 (F < Ftabel) 2.08 Linear 

Variabel kriterium: Prestasi belajar 

Berdasarkan hasil uji linearitas, menunjukkan koefisien F sebesar 

0,883 (F<1,74) pada variabel kompetensi pedagogik guru dan variabel 

prestasi belajar. Nilai F=0,892 (F<1,92) merupakan hasil uji dari variabel 

Extraversion dengan variabel prestasi belajar. Koefisien F=0,277 (F<2,08) 

ditunjukkan dari variabel Agreeableness dan prestasi belajar. Variabel 

Conscientiousness dengan prestasi belajar menghasilkan nilai F sebesar 

0,642 (F<1,99). Koefisien F=1,115 (F<1,92) ditunjukkan pada variabel 

Neuroticism dengan prestasi belajar. Sedangkan pada variabel Openness 

dengan variabel prestasi belajar memiliki nilai F sebesar 0,983 (F<2,08). 

Dengan demikian, diasumsikan bahwa variabel kompetensi pedagogik 

guru, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism dan 

Openness mempunyai hubungan linear dengan variabel prestasi belajar 
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karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada 

lampiran 14c. 

 
C. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan linear antar 

variabel prediktor dalam penelitian regresi linear berganda. Hubungan antara 

variabel prediktor dan kriterium akan terganggu apabila ditemukan korelasi 

yang tinggi antar variabel prediktor (overlapping). Pada model regresi, kriteria 

akan terpenuhi apabila tidak terdapat multikolinearitas. 

Nilai Varian Inflation Factor (VIF) menunjukan keberadaan hubungan 

linear antara variabel prediktor. Hubungan tidak linear (atau tidak adanya 

multikolinearitas) diketahui dari nilai VIF<10 dan nilai tolerance antara 0,00 - 

1,00. Sedangkan adanya hubungan yang linear (atau ada multikolinearitas) 

ditandai dengan nilai VIF˃10 (Murniati dkk, 2013).  

Tabel 5.2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Colinearity Statistics 

Tolerance       VIF 

1 (Constant) 

Kompetensi pedagogik guru 0,942 (>0,1) 1,061 (<10) 

Extraversion 0,924 (>0,1) 1,082 (<10) 

Agreeableness 0,793 (>0,1) 1,262 (<10) 

Conscientiousness 0,769 (>0,1) 1,300 (<10) 

Neuroticism 0,730 (>0,1) 1,371 (<10) 

Openness 0,928 (>0,1) 1,077 (<10) 
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Hasil uji multikolinearitas membuktikan bahwa nilai VIF antar variabel 

prediktor yaitu kompetensi pedagogik guru, Extraversion, Agreeableness, 

Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness mempunyai nilai VIF kurang 

dari lima (VIF<10) dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Dengan demikian, 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel prediktor dalam 

penelitian ini. Hasil analisis multikolinearitas dapat dilihat pada lampiran 14d. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis Mayor 

Hipotesis mayor pada penelitian ini ialah ada hubungan antara 

kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian The Big Five siswa SMA 

yakni Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan 

Openness dengan prestasi belajar Matematika. Hipotesis mayor diterima 

apabila nilai p kurang dari 0,05 dan ditolak apabila p lebih dari 0,05. 

Pengujian hipotesis mayor menggunakan analisis regresi berganda, 

menunjukkan bahwa nilai R=0,441 dengan Fhitung sebesar 2,651 

(p=0,023<0,05). Hasil tersebut menandakan ada hubungan antara 

kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian The Big Five yakni 

Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan 

Openness dengan prestasi belajar Matematika, sehingga hipotesis mayor 

penelitian ini diterima. 
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Nilai Adjusted R Square sebesar 0,121 merupakan sumbangan efektif 

dari keenam variabel prediktor. Variabel prestasi belajar dapat dijelaskan 

secara simultan oleh variabel kompetensi pedagogik guru, Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness dengan 

persentase 12,1%, sedangkan 83,9% dijelaskan oleh variabel lain 

Variabel kompetensi pedagogik guru mempunyai nilai signifikansi 

0,012 (p<0,05) dengan R sebesar 0,292. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

variabel kompetensi pedagogik guru memiliki kontribusi yang cukup kuat 

untuk menjadi prediktor bagi prestasi belajar. Hasil uji hipotesis mayor dapat 

dilihat pada lampiran 14e. 

 
b. Hipotesis Minor 

Pengujian hipotesis minor diperoleh dengan teknik analisis Pearson 

Correlation. Hipotesis diterima apabila nilai p<0,05 dan hipotesis ditolak jika 

nilai p˃0,05. Dalam penelitian ini terdapat enam hipotesis minor. Hasil uji 

hipotesis minor selengkapnya terdapat pada lampiran 14f. 

 
1) Uji hipotesis pertama 

Variabel kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar 

mempunyai nilai rx1y sebesar 0,292 dengan p=0,006 (p<0,05). Membuktikan 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kompetensi pedagogik 

guru dengan prestasi belajar Matematika pada siswa SMA. Semakin tinggi 

kompetensi pedagogik guru, maka semakin tinggi prestasi belajar Matematika 
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pada siswa, demikian juga sebaliknya.Hal ini menandakan hipotesis pertama 

diterima. 

 
2) Uji hipotesis kedua 

Variabel Extraversion dengan prestasi belajar mempunyai nilai rx2y 

sebesar -0,152 dengan signifikansi 0,100 (p>0,05), yang berarti tidak ada 

hubungan  antara trait kepribadian Extraversion dengan prestasi belajar 

Matematika pada siswa SMA. Disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. 

 
3) Uji hipotesis ketiga 

Variabel Agreeableness dengan prestasi belajar mempunyai nilai rx3y 

sebesar -0,123 dengan p= 0,149 (p>0,05), yang berarti tidak ada hubungan 

antara trait kepribadian Agreeableness dengan prestasi belajar Matematika 

pada siswa SMA. Hal ini menandakan hipotesis ketiga ditolak. 

 
4) Uji hipotesis keempat 

Variabel Conscientiousness dengan prestasi belajar mempunyai nilai 

p= 0,233 (p>0,05) dengan rx4y sebesar 0,087. Menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara trait kepribadian Conscientiousness dengan prestasi belajar 

Matematika pada siswa SMA. Dengan demikian hipotesis keempat ditolak. 
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5) Uji hipotesis kelima 

Variabel Neuroticism dengan prestasi belajar mempunyai nilai rx5y 

sebesar 0,084 dengan p= 0,239 (p>0,05), yang berarti tidak ada hubungan 

antara trait kepribadian Neuroticism dengan prestasi belajar Matematika pada 

siswa SMA. Hal ini menandakan hipotesis kelima ditolak. 

 
6) Uji hipotesis keenam 

Variabel Openness dengan prestasi belajar mempunyai nilai rx6y 

sebesar -0,150 dengan p= 0,102 (p>0,05), yang berarti tidak ada hubungan 

antara trait kepribadian Openness dengan prestasi belajar Matematika pada 

siswa SMA. Hal ini menandakan hipotesis keenam ditolak. 

 
3. Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui skor terendah, tertinggi, 

dan rata-rata pada kompetensi pedagogik guru, traits kepribadian The Big 

Five yakni Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, 

dan Openness serta prestasi belajar siswa SMAN 4 Semarang. Gambaran 

umum skor penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 5.3. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Kompetensi Pedagogik Guru 73 58 86 71.93 6.281 

Extraversion 73 16 29 22.33 3.313 

Agreeableness 73 22 31 26.45 2.154 

Coscientiousness 73 17 28 22.47 2.897 

Neuroticism 73 14 27 20.51 3.114 

Openness 73 23 32 26.92 2.408 

Prestasi Belajar 73 79 91 84.08 3.170 

Valid N (listwise) 73     

 

 

B. Pembahasan 

 
Hasil pengujian hipotesis mayor pada penelitian ini menyatakan 

terdapat hubungan antara kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian 

Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan 

Openness dengan prestasi belajar Matematika pada siswa di SMAN 4 

Semarang (R=0,441; p=0,023 < 0,05), sehingga hipotesis mayor diterima. 

Sumbangan efektif dari keenam variabel prediktor terhadap variabel prestasi 

belajar dapat dijelaskan secara simultan sebesar 12,1% oleh variabel 

kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian The Big Five. Hasil 

penelitian ini mendukung kajian yang dilakukan oleh Campbell dkk (2014). 

Adapun sumbangan dengan persentase 83,9% dijelaskan oleh varian 

lainnya baik internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya motivasi 

(Bakker, Vergel, & Kuntze, 2015; Mega, Ronconi, & Beni, 2014; Goodman 

dkk, 2011), minat dalam belajar (Kpolovie, Joe, & Okoto, 2014) , grit (Wolters 
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& Hussain, 2015), efikasi diri (Giunta dkk, 2013; Caprara, Vecchione, 

Alessandri, Gerbino, & Barbaranelli, 2011) dan sebagainya. Faktor eksternal 

prestasi belajar, yaitu: keluarga (Castro dkk, 2015; O'Malley, Voight, 

Renshaw, & Eklund, 2014), suasana sekolah (Berkowitz, Moore, Astor, & 

Benbenishty, 2017; Reynolds dkk, 2017), serta prasarana dan sarana 

pembelajaran (Skryabin, Zhang, Liu, & Zhang, 2015; Cheryan, Ziegler, Plaut, 

& Meltzoff, 2014).  

Temuan dari hipotesis pertama menunjukkan kompetensi pedagogik 

guru mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan prestasi belajar 

Matematika. Semakin tinggi kompetensi pedagogik guru, maka semakin 

tinggi pula prestasi belajar Matematika siswa. Sumbangan efektif kompetensi 

pedagogik guru terhadap prestasi belajar Matematika sebesar 29,2%. 

Fenomena ini bersesuaian dengan kajian sebelumnya (Meroni dkk 2015; 

Kunter dkk, 2013; Baumert dkk, 2010). 

Menurut Baumert dkk (2010), kompetensi pedagogik guru menjadi 

penentu penting bagi kualitas pengajaran yang memengaruhi kemampuan 

dan pengembangan motivasi belajar siswa, secara khusus pada mata 

pelajaran Matematika. Hasil studinya menyatakan kompetensi pedagogik 

guru lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar Matematika, dibandingkan 

dengan kompetensi profesional. Kompetensi profesional ialah kemampuan 

guru dalam menguasai bidang keilmuan yang diajarkan, sedangkan 

kompetensi pedagogik menekankan pada kemampuan guru untuk 
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memberikan pemahaman materi yang komprehensif sehingga pelajaran 

Matematika dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Semakin efektif 

pengajaran guru maka semakin tinggi prestasi belajar Matematika siswa. 

Merupakan hal yang mutlak bagi guru untuk menguasai substansi ajar, 

namun yang lebih penting ialah memiliki kompetensi pedagogik yang kuat, 

karena berkaitan dengan efektivitas mengajar (Hakim, 2015). Kajian Baumert 

dkk (2010) dan Hakim (2015) bersesuaian dengan teori dari Sagala (2009) 

yakni, guru yang memiliki kompetensi pedagogik tinggi lebih efektif dalam 

mengelola pembelajaran di kelas dibandingkan dengan guru yang hanya 

menguasai materi. Selain dituntut cermat dalam berhitung, guru Matematika 

diharapkan memiliki kemampuan untuk merepresentasikan konsep 

Matematika dengan cara yang mudah dipahami siswa, memberikan 

penjelasan tentang aturan umum dan prosedur dalam Matematika kepada 

siswa, serta mampu menganalisa solusi dan penjelasan siswa (Hill, Rowan, & 

Ball, 2005). 

Kunter dkk (2013) mengungkapkan bahwa kompetensi guru sebagai 

salah satu faktor eksternal berpengaruh positif terhadap pencapaian prestasi 

belajar Matematika siswa, yang dimediasi oleh kualitas pengajaran yang baik. 

Tiga komponen kualitas pengajaran dalam pembelajaran Matematika yakni 

tingkat tantangan dan aktivasi kognitif yang diberikan kepada siswa, tingkat 

dukungan belajar melalui pemantauan individu dalam proses pembelajaran, 

dan efisiensi pengelolaan kelas (Lipowsky dalam Kunter dkk, 2013). Ketiga 
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komponen tersebut secara konsisten tampak pada guru dengan kompetensi 

pedagogik tinggi. Semakin tinggi kualitas guru, maka semakin tinggi 

pencapaian prestasi belajar siswa, demikian pula sebaliknya (Meroni, Vera-

Toscano, & Costa, 2015; Hill, Rowan, & Ball, 2005). Hal tersebut sejalan 

dengan lima subkompetensi pedagogik guru (Danim, 2010) yang merupakan 

indikator bagi kualitas guru yakni mengerti kepribadian siswa, merancang 

pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran, merancang dan 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta memotivasi siswa. 

Selanjutnya, temuan pada hipotesis kedua hingga keenam diketahui 

bahwa tidak ada hubungan antara traits kepribadian Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness dengan 

prestasi belajar Matematika siswa. Konsisten dengan hasil penelitian ini, 

kajian dari Ghazi, Shahzada, dan Ullah (2013) menyatakan tidak ada korelasi 

antara Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan 

Openness dengan prestasi belajar. Beberapa peneliti lain seperti Conard 

(2006), Chamorro-Premuzic dan Furnham (2003a, 2003b), Gray dan Watson 

(2002), serta Busato, Prins, Elshout, dan Hamaker (2000) juga membuktikan 

bahwa prestasi belajar tidak berkorelasi dengan traits kepribadian 

Extraversion, Agreeableness, Neuroticism, dan Openness. 

Trait kepribadian Extraversion berkorelasi dengan motivasi belajar, 

namun tidak berkorelasi dengan prestasi belajar (Feyter, Caers, Vigna, & 

Berings, 2012). Motivasi merupakan salah satu facet dari Extraversion yakni 
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assertiveness, dalam hal ini antusiasme dan berpendirian teguh. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi mencerminkan ciri dari trait Extraversion. 

Pada kenyataannya, siswa yang memiliki motivasi belajar  tinggi maupun 

motivasi belajar rendah tidak berkorelasi dengan prestasi belajar siswa. 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

Extraversion, yang salah satunya seperti disebutkan oleh Feyter dkk (2012), 

assertiveness, siswa yang mempunyai motivasi belajar ternyata tidak 

berkorelasi dengan prestasi belajar. 

Hasil penelitian dari Chamorro-Premuzic dan Furnham (2003a) 

menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara Agreeableness dengan prestasi 

belajar. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya relevansi facets trait 

kepribadian Agreeableness yakni trust, straightforwardness, altruism, 

compliance, modesty, dan tender-mindedness terhadap proses pembelajaran 

maupun prestasi belajar. Facets dari sifat Agreeableness lebih mencerminkan 

kualitas interaksi interpersonal siswa daripada kemampuan siswa dalam hal 

prestasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian 

terdahulu yang menyatakan bahwa Agreeableness tidak berkorelasi dengan 

prestasi belajar. 

Trait kepribadian Conscientiousness yang tidak berkorelasi dengan 

prestasi belajar bersesuaian dengan temuan dari Phycyl, Morin, dan Salmon 

(2000). Hasil penelitian Phycyl dkk (2000) disebutkan bahwa tidak adanya 

perbedaan prestasi antara siswa yang mempersiapkan diri beberapa hari 
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sebelum ujian dengan siswa yang baru belajar menjelang ujian. 

Mempersiapkan diri merupakan facet dari Conscientiousness yaitu self-

discipline. Pada dasarnya, siswa yang mempersiapkan diri dengan baik 

merefleksikan ciri dari trait Conscientiousness, dan ternyata siswa yang 

mempersiapkan diri maupun yang tidak mempersiapkan diri tidak ada 

korelasinya dengan hasil prestasi belajar mereka. Penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Conscientiousness, yang 

salah satunya seperti disebutkan oleh Phycyl dkk (2000), self-discipline, 

siswa terorganisasi atau mempersiapkan diri dengan baik ternyata tidak 

berkorelasi dengan prestasi belajar. 

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Feyter dkk (2012) 

membuktikan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar pada siswa 

dengan neurotic tinggi maupun rendah. Facet pada trait kepribadian 

Neuroticism seperti neurotic atau anxiety menghambat siswa dalam 

mencapai prestasi belajar. Siswa yang mencerminkan ciri dari trait 

Neuroticism, baik siswa dengan neurotik tinggi maupun rendah, tidak 

berkorelasi dengan prestasi belajar siswa. Dengan demikian, penelitian ini 

mengonfirmasi penelitian sebelumya yang menyatakan Neuroticism, dengan 

salah satu sifatnya yakni neurotic, ternyata tidak berkorelasi dengan prestasi 

belajar. 

Hasil temuan terakhir ialah tidak adanya hubungan antara trait 

kepribadian Openness dengan prestasi belajar Matematika. Salah satu facet 
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dalam trait kepribadian Openness ialah ideas. Siswa yang memiliki ideas 

merefleksikan ciri dari trait Openness, dan ternyata siswa dengan ideas tinggi 

maupun rendah tidak berkorelasi dengan prestasi belajar mereka. 

Berdasarkan facet tersebut, siswa dengan trait kepribadian Openness lebih 

baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas dan seni daripada 

dalam penyelesaian masalah (Chamorro-Premuzic & Furnham,  2003a), 

seperti soal-soal Matematika. Dengan demikian penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang menyatakan tidak adanya korelasi antara trait 

kepribadian Openness dengan prestasi belajar Matematika. 

Temuan dalam penelitian ini membuktikan traits kepribadian The Big 

Five yakni Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, 

dan Openness bukan merupakan prediktor bagi prestasi belajar. Pembuktian 

ini sejalan dengan pernyataan Skinner, Kindermann, dan Furrer (2009) 

bahwa keterlibatan siswa secara akademis di dalam kelas tidak 

mencerminkan trait kepribadian yang seharusnya diekspresikan secara 

konsisten lintas situasi dan waktu. Sebagai gantinya, keterlibatan siswa 

secara akademis terbentuk dari banyaknya interaksi yang berbeda antar 

anak yang sedang berkembang, perubahan tugas pada mata pelajaran setiap 

hari dalam konteks sosial yang fluktuatif. Pernyataan Skinner dkk mendukung 

hasil penelitian Mischel (dalam Pervin dkk, 2015), yang mengungkapkan 

bahwa perilaku seseorang seringkali tidak konsisten dari satu situasi ke 

situasi lain. Inkonsistensi tersebut merupakan kemampuan dasar manusia, 
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yakni kemampuan untuk mendiskriminasi antar situasi dan meragamkan 

tindakan seseorang sesuai dengan imbalan dan hukuman yang ada dalam 

situasi berbeda yang dihadapi. 

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan yang penting dimana 

remaja mengalami kesempatan untuk membangun jati diri secara akademis, 

berintegrasi secara sosial, dan berkomitmen untuk belajar. Keterlibatan siswa 

secara akademis merujuk kepada kualitas hubungan siswa atau upaya untuk 

terlibat dengan segala unsur yang tercakup dalam dunia pendidikan seperti 

guru, teman sebaya, aktivitas di sekolah, tujuan (visi & misi), nilai-nilai yang 

dipegang, dan lingkungan sekolah (Skinner dkk, 2009). 

Berdasarkan hasil prestasi belajar Matematika siswa SMAN 4 

Semarang yang memuaskan, terlihat bahwa sekolah dapat memotivasi siswa 

untuk terlibat aktif secara akademis maupun nonakademis. Upaya dari 

sekolah tersebut tercantum pada salah satu visi yang diuraikan dalam 

orientasi kancah penelitian yaitu terwujudnya peserta didik yang menguasai 

pengetahuan dan keterampilan. Adapun misi SMAN 4 Semarang yang 

mendukung visi tersebut yakni meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam menguasai pengetahuan, keterampilan dan seni budaya, 

menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam kegiatan sehari-hari, serta 

melaksanakan kegiatan yang meningkatkan rasa cinta tanah air dan 

kebangsaan. Wang dan Eccles (2012) berpendapat bahwa meningkatkan 



91 
 

ketrampilan, kompetensi dan nilai-nilai, memungkinkan remaja untuk berhasil 

melewati masa dewasa. 

Peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan sehingga 

perlu adanya perbaikan. Lima hipotesis yang diajukan ditolak, sedangkan dua 

hipotesis diterima. Keterbatasan yang dihadapi peneliti berkaitan dengan 

penyediaan waktu sepanjang 15 menit yang dipergunakan untuk menjawab  

item pernyataan dari dua skala, sehingga dirasa kurang efektif di dalam 

pengisian alat ukur. Keterbatasan lainnya ialah penggunaan data sekunder 

berupa nilai rapor. Nilai rapor kurang merepresentasikan kemampuan kognitif 

siswa sesungguhnya, sehingga tidak dapat mengungkapkan traits 

kepribadian siswa. 
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