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PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG   

Pendidikan sebagai suatu sistem, tidak lain dari suatu totalitas fungsional yang 

terarah pada suatu tujuan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu 

sistem pendidikan nasional yang di atur dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 pada Bab II, 

Pasal 4, yang berbunyi: “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. 

 Tujuan pendidikan ini yang dijadikan dasar dan pedoman bagi penyusunan 

kurikulum untuk semua lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai 

keperguruan tinggi. Karena itu tujuan pendidikan menempati posisi yang strategis dalam 

kegiatan interaksi edukatif. Nilai strategis itu adalah 1) membantu memudahkan 

menyeleksi bahan pengajaran yang akan disampaikan, 2) memudahkan menyeleksi 

metode yang akan digunakan, 3) memudahkan menyeleksi media dan alat bantu 

pengajaran, 4) menolong menyeleksi sikap, perilaku siswa dan perbuatan guru, 5) 

memudahkan menyeleksi kemampuan yang diinginkan dari siswa, 6) memudahkan 

memberikan penilaian, dan 7) memudahkan mengorganisasikan kegiatan untuk mencapai 

tujuan pengajaran memudahkan mengorganisasikan kegiatan untuk mencapai tujuan 

pengajaran (Djamarah, 2005, hal. 22-28).   
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Tujuan pendidikan tersebut, dapat tercapai apabila siswa dapat menjalani kegiatan 

belajar mengajar secara optimal. Hal ini dapat terjadi jika siswa mampu terlibat secara 

penuh dengan kegiatan akademik yang ada di sekolah, karena sekolah merupakan tempat 

siswa untuk belajar dan bersosialisasi.  Oleh karena itu, keterlibatan akademik siswa 

sangat penting, sebab siswa dengan keterlibatan akademik tinggi memiliki perilaku untuk 

selalu berusaha giat dan tekun dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

baik di dalam maupun di luar kelas. Siswa yang terlibat dengan kegiatan belajar, terutama 

di kelas, jauh lebih mungkin memiliki prestasi yang baik dibandingkan dengan yang tidak 

terlibat dalam kegiatan tersebut (Mukaromah, Sugiyo, & Mulawarman, 2018). 

Keterlibatan akademik siswa dibutuhkan dalam proses pembelajaran yaitu, 1) agar 

siswa dapat bekerja sama dengan angggota kelompok lain antara lain mereka dapat 

berbagi ide dan materi, mendengarkan satu sama lain dan melakukan peran mereka dalam 

kelompoknya, 2) agar siswa dapat mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara 

kooperatif, 3) agar siswa selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap kesempatan 

(Muhtadi, 2018). Menurut Sa'adah & Ariati (2018) siswa dengan keterlibatan akademik 

tinggi memiliki perilaku diantaranya tekun dalam mengikuti kegiatan ektrakulikuler, 

terlibat dalam kegiatan belajar terutama di kelas dan lebih mungkin memiliki prestasi 

belajar yang baik dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat. Selain itu, Wang dan 

Halcombe (2010) mengatakan bahwa siswa yang terlibat dengan sekolahnya akan 

menunjukkan performa yang lebih baik daripada siswa yang tidak terlibat dengan 

sekolah.  
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Mukaromah, Sugiyo, & Mulawarman (2018) mengemukakan bahwa siswa yang 

tidak memiliki keterlibatan akademik akan berdampak pada pencapaian prestasi yang 

buruk, lebih mungkin untuk mengalami frustrasi karena kurangnya pemahaman mengenai 

materi yang disampaikan, menerima tanggapan negatif dari guru dan teman serta 

mengalami dropout dari sekolah. Hal ini berimplikasi terhadap pentingnya upaya untuk 

meningkatkan keterlibatan akademik siswa di sekolah. 

 Keterlibatan akademik siswa merupakan partisipasi aktif siswa yang ditunjukkan 

dalam perilaku, emosional dan kognitif. Keterlibatan perilaku merupakan usaha siswa 

yang dikerahkan untuk memerhatikan kegiatan belajar dan tekun dalam mengerjakan 

tugas. Keterlibatan emosional digambarkan dengan emosi positif siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan ketertarikan dan antusiasme atau jauh dari emosi kesal, cemas 

dan bosan. Keterlibatan kognitif digambarkan dengan penggunaan strategi belajar yang 

mutakhir serta mendalam pada kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa (Fredricks, 

Blumenfeld, & Paris, 2004). Pada umumnya, siswa yang memiliki keterlibatan dalam 

belajar ditandai dengan ia akan berantusias terhadap pembelajaran, bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar, totalitas dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai 

siswa (Schufeli, Salanova, Roma, & Bakker, 2002).  

Mahesa dan Hartana (2013) mengatakan bahwa saat siswa memiliki keterlibatan 

dalam belajar, maka dalam proses belajarnya siswa akan memberikan perhatian yang 

penuh, berpartisipasi dalam diskusi kelas, menunjukkan minat dan semangat selama 

pembelajaran berlangsung. Selain itu Reeve (2018) mengatakan pentingnya keterlibatan 

siswa dalam belajar adalah 1) keterlibatan siswa dalam belajar sebagai syarat untuk 
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kegiatan belajar yang produktif, 2) keterlibatan siswa dalam belajar dapat memprediksi 

fungsi sekolah. Keterlibatan siswa dalam belajar dapat memprediksi seberapa baik para 

siswa menempuh proses belajarnya, terutama dari pencapaian mereka meliputi ranking 

dan nilai ujian serta kelulusan mereka (apakah dikeluarkan dari institusi tempat mereka 

belajar atau tidak), 3) keterlibatan siswa dalam belajar dapat dikendalikan dan dibentuk. 

Gambaran keterlibatan siswa dalam belajar yang ada dapat memberikan pertimbangan 

kepada institusi pendidikan mengenai intervensi yang dapat dilakukan kepada para 

pemelajar agar proses belajar mereka semakin baik, 4) keterlibatan juga dapat menjadi 

feadback bagi guru. Gambaran keterlibatan siswa dalam belajar pada para pemelajar 

memberikan pengajar  feedback yang mereka butuhkan untuk menentukan telah seberapa 

baik usaha mereka dalam memotivasi para siswa dalam proses belajar mereka.  

Bertolak belakang dengan kondisi ideal, dari hasil wawancara dengan guru BK 

SMP Islamiyah pada tanggal 8 Agustus 2018, beliau mengatakan bahwa siswa kelas VII 

dan VIII SMP Islamiyah masih menampilkan keterlibatan akademik rendah yaitu 1) 

perilaku yang ditunjukkan siswa diantaranya kurang aktif dalam berdiskusi, mengajukan 

pertanyaan, tidak berani mengerjakan soal di depan kelas, tidak mengikuti kegiatan 

ektrakulikuler maupun membolos dalam kegiatan praktikum di sekolah dan siswa sengaja 

memperlambat masuk ke sekolah, 2) nampak dari kognitif siswa meliputi siswa kurang 

mampu menyusun strategi belajar dalam mengerjakan tugas-tugas, siswa tidak mampu 

dalam merangkum dan menganalisis tentang materi yang sedang berlangsung, siswa 

kurang memanfaatkan perpustakaan sebagai media untuk belajar, siswa lebih 

mengerjakan tugas yang mudah dan apabila tidak bisa mencontek kepada teman, 3) 
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terlihat dari emosional yang ditunjukkan siswa diantaranya siswa merasa bosan saat 

mengikuti pembelajaran di kelas, siswa tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas, 

siswa merasa bosan ketika berada di dalam kelas bahkan siswa sering merasa mengantuk 

dan untuk menghilangkan mengantuknya siswa lebih memilih untuk memainkan 

handphone.  

Selain itu, dari hasil wawancara dengan 10 orang siswa kelas VII dan 10 orang 

siswa kelas VIII, mengatakan bahwa ia hanya belajar ketika diberikan pekerjaan rumah 

(PR) saja, siswa merasa malas pergi ke sekolah jika ada mata pelajaran yang kurang ia 

sukai. Siswa mengatakan ketika ada jam kosong, ia lebih memilih untuk pergi ke kantin 

daripada membaca buku di perpustakaan. Ketika di kelas, siswa merasa malas untuk 

meringkas materi yang diajarkan guru sehingga siswa tidak memahami isi materi 

pelajaran tersebut. Siswa tidak menyimak pelajaran dengan baik sehingga guru marah-

marah di kelas.  

Ahmed, dkk (2012) bahwa masalah perilaku yang dialami siswa di sekolah 

diantaranya kurang partisipasi dalam pembelajaran, siswa berbicara sendiri di ruang 

kelas, tidak mengerjakan tugas, siswa tidak menyukai jam pelajaran yang panjang, tidur 

saat pelajaran berlangsung, datang ke sekolah terlambat dan kurangnya semangat belajar 

merupakan bentuk dari rendahnya keterlibatan akademik siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian Afrianty dan Kusdiyati (2015) menyimpulkan bahwa 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tuban Jawa Timur berjumlah 55 orang siswa. Siswa yang  

memiliki keterlibatan kognitif rendah mencapai 24 orang atau sekitar 54%. Siswa yang 

memiliki keterlibatan kognitif sedang mencapai 18 orang siswa atau sekitar  28%. Siswa 
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yang memiliki keterlibatan kognitif tinggi mencapai 13 orang siswa atau sekitar 18%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan dalam belajar nampak 

dari siswa tidak mengerjakan tugas, tidak memperlihatkan adanya penggunaan strategi 

pembelajaran dan siswa merasa tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas. 

 Menurut Gibbs dan Poskitt (2010) ada beberapa faktor internal yang 

memengaruhi keterlibatan akademik siswa, yaitu motivasi dan minat terhadap 

pembelajaran, self efficacy, mastery orientation dan regulasi diri. Dari faktor tersebut, 

peneliti ingin memfokuskan pada faktor mastery orientation, yang berfokus pada  

keinginan individu untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman 

melalui usaha dalam belajar (McCollum & Kajs, 2007). Menurut Elliott (2017) individu 

dengan mastery oriented, apabila di sekolah cenderung mengambil materi pelajaran yang 

sulit dan menantang serta mencari strategi pembelajaran yang dapat mendukung 

belajarnya sehingga siswa akan lebih aktif terlibat dalam pembelajaran.  

Belenky dan Nokes-Malach (2013) menjelaskan bahwa mastery orientation 

ditandai dengan adanya peningkatan pengaturan diri, menyukai tantangan dan tekun 

dalam mengerjakan tugas. Peningkatan mastery orientation tidak lepas dari pendalaman 

pemprosesan informasi dan adanya penjelasan diri (self explanation) dalam 

menyelesaikan masalah belajar. Menurut Svinicki (2005) siswa yang menggunakan 

mastery orientation memiliki beberapa alasan meliputi rasa ingin tau yang tinggi terhadap 

materi pelajaran, memiliki minat terhadap tugas akademik, memiliki strategi problem 

solving dalam belajar dan mempunyai harapan untuk mencapai keberhasilan. Siswa yang 
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menggunakan mastery orientation diharapkan lebih mampu terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, siswa lebih bersemangat, memiliki minat, menyukai tugas dan 

ketika mengalami kegagalan siswa mau mencoba memperbaiki kesalahannya (McCollum 

& Kajs, 2007).  

Selain itu, menurut Fredricks, Blumenfeld, & Paris (2004) terdapat faktor 

eksternal yang memengaruhi keterlibatan akademik siswa, yaitu dukungan guru, teman 

sebaya, struktur kelas dan karakteristik tugas serta kebutuhan individu. Dari faktor 

tersebut, peneliti ingin memfokuskan pada faktor dukungan guru. Wong, Tao dan Konishi 

(2018) mengatakan bahwa siswa akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran tidak 

lepas dari peran dukungan guru yang diberikan di sekolah. Menurut Yoenanto (2017) 

dukungan guru merupakan bentuk kenyamanan yang diterima siswa dari gurunya. 

Dukungan guru tersebut mampu membangkitkan semangat siswa dalam pembelajaran.  

Menurut Akgul, Cokamay dan Demir (2016) guru yang tidak memberikan 

dukungan kepada siswa seperti guru tidak menasehati siswa untuk lebih giat belajar dan 

aktif bertanya di kelas akan mempengaruhi perilaku siswa untuk tidak terlibat dalam 

pembelajaran, mendapat nilai buruk dan keyakinan diri yang rendah. Sementara itu, 

dukungan guru yang positif juga memberikan efek pada kesejahteraan sosial-emosional 

siswa antara lain  guru membantu kesulitan belajar siswa, terjalin komunikasi antara guru, 

siswa dan orang tua, siswa merasa lebih optimis, percaya diri dan dipedulikan oleh guru. 

Dengan adanya dukungan guru, diharapkan para siswa dapat terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Siswa diharapkan lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas, 
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tertarik dengan pembelajaran, gigih dalam menghadapi permasalahan belajar dan merasa 

nyaman berada di dalam kelas (Djamarah, 2005, hal. 41).  

Berdasarkan hasil penelitian Klem dan Connell (2004). Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa guru yang peduli, memiliki harapan yang tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan siswa dan adil dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan 

siswa di sekolah dan sebaliknya siswa yang terlibat akan lebih tertarik, lebih gigih dalam 

menghadapi tantangan daripada siswa yang tidak terlibat.   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Diseth dan Samdal (2015) bahwa siswa yang 

memandang kelas sebagai mastery oriented berpengaruh pada tingkat keterlibatan. 

Mastery oriented memupuk rasa kompetensi siswa dengan menekankan pembelajaran 

dan pengembangan pengetahuan atau ketrampilan dalam kegiatan belajarnya.  

 Mengacu pada beberapa temuan diatas terkait pentingnya keterlibatan akademik 

siswa di sekolah menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini. Fenomena yang 

terjadi dalam keterlibatan siswa dalam belajar seperti siswa kurang terlibat dalam 

aktivitas belajar di kelas, siswa rendah dalam mastery orientation yang dapat menunjang 

kompetensinya, dan tidak adanya kepuasan terhadap dukungan yang diberikan guru. Data 

empiris ini memperkuat peneliti untuk mengetahui apakah ada hubungan mastery 

orientation dan dukungan guru dengan keterlibatan siswa.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

mastery orientation dan dukungan guru dengan keterlibatan akademik pada siswa SMP? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara mastery orientation 

dan dukungan guru dengan keterlibatan akademik pada siswa SMP. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

agar dapat mengembangkan ilmu psikologi, terutama Psikologi Pendidikan yang 

berkaitan dengan mastery orientation dan dukungan guru dengan keterlibatan 

akademik. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak SMP 

Islamiyah Widodaren Ngawi baik kepala sekolah, guru maupun orang tua mengenai 

hubungan antara mastery orientation dan dukungan guru dengan keterlibatan 

akademik sehingga dapat dijadikan sebagai suatu bahan referensi untuk 

meningkatkan keterlibatan akademik di sekolah. 

 

 

 

 

 


