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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.01. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan 

keterlibatan siswa pada siswa kelas IV SD Pangudi Luhur Xaverius adalah 

sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi menyangkut dengan uji normalitas dan uji linieritas. Melalui uji 

normalitas yang dilakukan maka akan diketahui apakah distribusi kedua variabel 

tersebut normal atau tidak dan apakah sampel yang diambil representative 

dengan populasi. Uji normalitas dan linieritas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program komputer. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan maksud untuk 

membandingkan persebaran data dengan kurva distribusi normal (Azwar,2015). 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test yang 

terdapat pada program SPSS. Data yang didapat dikatakan normal, apabila data 

tersebut memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 atau 5% (p>0,05). Hasil uji 

normalitas terhadap variabel efikasi diri memperoleh nilai K-S-Z sebesar  0,621 

dengan p sebesar 0,836 (p>0,05) sedangkan hasil uji normalitas terhadap 

variabel keterlibatan siswa memperoleh nilai K-S-Z sebesar 0,620 dengan p 

sebesar 0,837 (p>0,05). 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa sig.0,05, maka variabel tersebut memiliki 

distribusi normal. Hasil pengujian normalitas secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran uji normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas diperlukan untuk mengetahui apakah efikasi diri dan 

keterlibatan siswa memiliki korelasi searah atau tidak. Hasil uji linearitas 

menunjukkan bahwa uji linieritas antara efikasi diri dengan keterlibatan siswa 

diperoleh nilai Flin = 9,156 dengan signifikasi 0,005 (p<0,05). Hasil berarti bahwa 

efikasi diri dengan keterlibatan siswa memiliki korelasi yang searah (linier). Hasil 

pengujian linearitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran uji linieritas. 

2. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri 

dengan keterlibatan siswa kelas IV di SD Pangudi Luhur Semarang. Perhitungan 

uji hipotesis dilakukan dengan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) Release 16.0. Hasil analisis product moment antara efikasi diri dengan 

keterlibatan siswa diperoleh nilai rxy = 0,484 dengan signifikasi 0,003 (p<0,01) 

yang berarti ada hubungan positif antara efikasi diri dengan keterlibatan siswa.  

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian mengenai hubungan 

antara efikasi diri dengan keterlibatan siswa diperoleh hasil bahwa hipotesis 

diterima. Hasil analisis product moment antara efikasi diri dengan keterlibatan 

siswa diperoleh nilai rxy = 0,484 dengan signifikasi 0,003 (p<0,01) yang berarti 

ada hubungan positif antara efikasi diri dengan keterlibatan siswa. Dengan 



44 
 

 
 

demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi efikasi diri maka semakin 

tinggi keterlibatan siswa pada sekolah. Data ini membuktikan bahwa hipotesis 

yang diajukan penulis terbukti. Sumbangan efektif yang diberikan efikasi diri 

dan keterlibatan siswa sebesar 23,42%. Masih ada 76,58% variabel lain yang 

memengaruhi keterlibatan siswa diluar variabel efikasi diri , faktor-faktor 

tersebut diantaranya hubungan guru dengan siswa, dukungan teman sebaya, 

keberkaitan dalam belajar, disposisi untuk menjadi pelajar, motivasi dan minat 

belajar, otonomi kognitif, orientasi tujuan dan akademik pembelajaran mandiri. 

Hasil kategorisasi skor keterlibatan siswa pada sekolah diperoleh hasil 

bahwa dari 32 subjek terdapat 4 siswa berada pada kategori rendah, 20 siswa 

berada pada kategori sedang, dan 8 siswa berada pada kategori tinggi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan siswa pada sekolah tergolong 

sedang dengan nilai mean empirik 55,38 sedangkan mean hipotetik sebesar 

40 atau ME>MH. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas siswa aktif terlibat 

dalam proses yang diadakan oleh sekolah. Dotterer (2011) siswa yang 

memiliki keterlibatan pada sekolah dapat digambarkan bahwa siswa tersebut 

mampu mematuhi norma yang ada, aktif dalam kegiatan, tidak adanya 

perilaku menggangu, merasa senang dan nyaman mengikuti kegiatan di 

sekolah, merasa memiliki terhadap sekolah, memiliki memotivasi yang lebih 

dalam belajar dan menikmati tantangan belajar.  

Keterlibatan yang tinggi pada siswa dimungkinkan terjadi karena 3 

bulan sebelum data diambil, sekolah melakukan intervensi berupa pelatihan 

softskill  yang ditujukan kepada guru. Pelatihan ini memuat keahlian-keahlian, 

sikap dan perilaku-perilaku  yang harus dikuasi guru agar lebih terampil dan 

kreatif dalam pembelajaran. Hal tersebut nampak dari keterlibatan peserta 
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didik dalam proses pembelajaran sehari-hari dengan semakin aktif dalam 

menjawab pertanyaan. Hal itu terungkap berdasarkan wawancara yang 

dilakukan penulis dengan seorang guru SD Pangudi Luhur Xaverius. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rufaida dan Prihatsanti (2017) 

yang berjudul hubungan efikasi diri akademik dengan student engagement 

pada mahasiswa FSM Undip yang bekerja paruh waktu menunjukkan 

besarnya koefisien korelasi sebesar rxy = 0.544 dengan nilai p<0.001. 

Koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel efikasi diri akademik dengan student engagement. 

Nilai positif pada koefisien korelasi rxy menunjukkan adanya arah hubungan 

yang positif, yakni semakin positif efikasi diri akademik maka semakin tinggi 

pula student engagement pada mahasiswa FSM UNDIP yang bekerja paruh 

waktu.  

Penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan bahwa efikasi diri lebih 

banyak pada siswa SMA/sederajat  atau para pekerja, seperti penelitian 

mengenai hubungan efikasi diri dengan minat belajar siswa-siswi SMK YPK 

Tenggarong yang menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara 

efikasi diri dengan minat belajar dengan r = 0,571, dan nilai p < 0,05. 

Zimmerman (dalam Arsanti, 2009) terungkap bahwa efikasi diri yang tinggi 

menyebabkan keterlibatan siswa di sekolah pun baik. Siswa dengan efikasi 

diri yang tinggi bisa mencapai tingkatan yang luar biasa. Hal itu terjadi karena 

siswa terlibat dalam proses-proses kognitif yang meningkatkan pembelajaran, 

menaruh perhatian, mengorganisasi, mengelaborasi, dan seterusnya (Pintrich 

dan Schunk dalam Ormrod, 2009). Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Bounchard (dalam Arsanti, 2009) menemukan bahwa murid-murid dengan 
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tingkat efikasi diri tinggi dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

lebih baik bila dibandingkan dengan murid-murid dengan tingkat efikasi diri 

yang rendah. 

Bandura (2004) dan Zimmermen (2000) efikasi diri berkontribusi 

terhadap keterlibatan siswa pada sekolah serta memprediksi keberhasilan 

siswa dalam kegiatan kejuruan. Siswa dengan efikasi diri agak tinggi 

digambarkan sebagai siswa yang memiliki optimisme yang baik, mampu 

menyelesaikan tugas yang sulit tanpa bantuan orang lain, memiliki waawasan 

yang luas dan berani menghadapi segala resiko yang dihadapinya. 

Keterkaitan antara tingkat kesulitan skala dengan banyaknya item 

gugur karena pilihan jawaban skala yang digunakan tidak cocok untuk anak 

kelas IV SD seharusnya yang digunakan pilihannya antara ya atau tidak. 

Kemudian pernyataan yang terlalu panjang sehingga membuat anak sulit 

untuk memahami pernyataan tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis dan uraian di atas dapat diketahui bahwa 

efikasi diri memiliki hubungan dengan keterlibatan siswa. Hal ini berarti bahwa 

variabel efikasi diri dapat dijadikan prediktor untuk memprediksikan 

keterlibatan siswa pada sekolah.  

Hambatan selama pengambilan data antara lain : 

a. Pengambilan data dilakukan pada saat jam istirahat, sehingga fokus 

siswa terpecah karena terdengar suara dari luar.  

b. Pada saat pengambilan data ada satu murid yang tidak masuk 

sehingga harus meluangkan waktu untuk mengambil skala.
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