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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Data skala keterlibatan akademik siswa, skala mastery orientation dan skala 

dukungan guru yang didapat dari penelitian dianalisis untuk menguji hipotesis mayor dan 

hipotesis minor. Dalam menguji hipotesis penelitian ini digunakan teknik analsis regresi 

dua prediktor dan teknik analisis korelasi Product Moment dengan bantuan progam SPSS 

versi 16. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji  ormalitas 

sebaran dan uji linearitas hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. 

1. Uji Normalitas Sebaran 

 Uji normalitas yang dimaksud menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test  pada progam SPSS versi 16. Sebaran data dinyatakan berdistribusi normal 

jika p > 0,05 demikian pula sebaliknya.  

Hasil uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada ketiga 

variabel menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal yaitu, keterlibatan 

akademik siswa memiliki nilai Z = 0,664 (p > 0,05); mastery orientation memiliki nilai 

Z = 0,685 (p > 0,05) dan dukungan guru memiliki nilai Z = 0,915 (p > 0,05). Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E.1. 
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2. Uji Linieritas 

 Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linear tidaknya pola sebaran variabel 

bebas dan variabel tergantung. Jika p < 0,05 maka data dinyatakan linear, demikian 

sebaliknya.  

 Berdasarkan uji linieritas pada distribusi skala mastery orientation terhadap 

keterlibatan akademik siswa diperoleh nilai F=35,964 (p<0,05) maka data dinyatakan 

linear, distribusi skala dukungan guru terhadap keterlibatan akademik siswa diperoleh 

nilai F=33,887  (p<0,05) maka data dinyatakan linear. Hasil uji linieritas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran E. 2. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

 Tujuan dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah antar 

variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh atau hubungan satu sama lain atau tidak. 

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari besaran VIF (Variance Inflantion Factor) dan 

tolerance. Dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10.  

 Nilai tolerance variabel mastery orientation dan dukungan guru sebesar 0,780, 

artinya tidak terjadi multikolinearitas antara kedua variabel tersebut karena nilai tolerance 

> 0,10. Hasil tersebut sesuai dengan nilai VIF  pada kedua variabel yang < 10, yaitu 

sebesar 1.282. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E. 3. 
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4. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis Regresi dua 

prediktor dan teknik analisis korelasi Product Moment Person.  

a. Uji Hipotesis Mayor 

 Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah ada hubungan mastery orientation 

dan dukungan guru dengan keterlibatan akademik siswa. Dalam menguji hipotesis mayor 

digunakan teknik Analisis Regresi dua prediktor dengan bantuan progam SPSS versi 16.  

 Hasil pengujian hipotesis mayor menunjukkan nilai koefisien korelasi R=0,629 

dan hasil F=21,313 dengan signifikan p<0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa mastery 

orientation dan dukungan guru terhadap keterlibatan akademik siswa memiliki hubungan 

yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan terbukti bahwa hipotesis mayor 

diterima. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F.1. 

b. Uji Hipotesis Minor 

 Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis minor. Dalam menguji hipotesis minor 

digunakan teknik korelasi Product Moment Person. Analisis korelasi bertujuan untuk 

melihat hubungan mastery orientation dan dukungan guru dengan keterlibatan akademik 

siswa secara parsial.  

 Hasil uji hipotesis minor menunjukkan nilai koefisien korelasi antara mastery 

orientation dengan keterlibatan akademik siswa sebesar r=0,556 (p<0,01) dan nilai 

koefisien korelasi antara dukungan guru dengan keterlibatan akademik siswa sebesar 

r=0,521 (p<0,01). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapatkan hasil: 
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1) Hipotesis pertama yang berbunyi : “terdapat hubungan positif antara mastery 

orientation dengan keterlibatan akademik siswa” diterima. Artinya semakin tinggi 

mastery orientation, maka semakin tinggi keterlibatan akademik siswa.  

2) Hipotesis kedua yang berbunyi : “terdapat hubungan positif antara dukungan guru 

dengan keterlibatan akademik siswa” diterima. Artinya semakin tinggi dukungan guru, 

maka semakin tinggi keterlibatan akademik siswa. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran F. 2. 

 

B. PEMBAHASAN 

 Hasil pengujian hipotesis mayor memperlihatkan nilai R=0,629 dan F sebesar 

21,313 dengan nilai signifikansinya sebesar p<0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara mastery orientation dan dukungan guru dengan 

keterlibatan akademik siswa. Dengan demikian hipotesis mayor diterima. Selain itu 

didapatkan bahwa secara bersamaan variabel  mastery orientation dan dukungan guru 

memberikan sumbangan efektif terhadap keterlibatan akademik siswa sebesar 37,7%.  

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel mastery 

orientation dan dukungan guru adalah sebesar 1.282. nilai tersebut menunjukkan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF yang didapat tidak lebih dari 10. Tidak 

terjadi multikolinearitas berarti kedua variabel bebas tersebut tidak mengukur hal yang 

sama, sehingga tidak terjadi overlapping. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran F.2. 
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 Hasil penelitian Patrick, Ryan & Kaplan (2007) bahwa mastery orientation dan 

dukungan guru merupakan faktor dasar untuk membantu siswa memunculkan 

keterlibatan akademik di sekolah. Ketika siswa merasa mendapat dukungan emosional 

dari gurunya dalam pengerjaan tugas, siswa cenderung lebih menggunakan strategi 

regulasi diri sehingga ia terlibat secara kognitif seperti siswa lebih berupaya untuk 

mengerjakan tugas sekolah. Strategi regulasi diri merupakan salah satu karakteristik dari 

mastery orientation (McCollum dan Kajs, 2007). Hasil penelitian Ng, Bartlett, & Elliot 

(2018) mengatakan siswa yang fokus pada mastery orientation, maka siswa akan lebih 

berupaya dalam belajar, memiliki minat terhadap pembelajaran dan mampu menampilkan 

strategi pembelajaran yang mendalam serta dengan adanya dukungan guru berupa 

kepedulian, maka siswa akan merasa nyaman dan bersemangat mengikuti pelajaran. 

Interaksi yang terjalin antara guru dengan siswa mampu meningkatkan nilai akademis, 

membentuk identitas diri siswa sebagai pembelajar dan mempertahankan keterlibatan 

akademik (Adreanty & Primana, 2014). Gibbs dan Poskitt (2010) memandang bahwa 

keterlibatan akademik sebagai bagian yang terpenting dalam kegiatan belajar mengajar 

yang didalamnya terdapat interaksi pembelajaran yang berfokus pada mastery orientation 

dan dukungan guru.  

 Hipotesis minor pertama adalah hubungan positif antara mastery orientation 

dengan keterlibatan akademik siswa. Hasil pengujian hipotesis minor pertama 

menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel mastery orientation dengan 

keterlibatan akademik siswa adalah rx1y=0,556 (p<0,001). Koefisien korelasi bernilai 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara mastery orientation 
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dengan keterlibatan akademik siswa, yang berarti bahwa semakin tinggi mastery 

orientation maka semakin tinggi pula tingkat keterlibatan akademik siswa. dengan 

demikian hipotesis minor pertama diterima. 

 Hasil ini mendukung temuan yang menunjukkan bahwa siswa yang fokus pada 

mastery orientation memiliki hubungan yang positif terhadap keterlibatan perilaku. 

Mastery oriented mampu memupuk rasa kompetensi siswa dengan menekankan pada 

pembelajaran dan pengembangan pengetahuan dalam kegiatan belajarnya sehingga ia 

dapat terlibat dalam pembelajaran. Para siswa yang lebih terlibat di sekolah cenderung 

memiliki keinginan yang lebih besar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi (Viorel & Croduta, 2015). Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa selain mastery 

orientation perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi keterlibatan akademik di 

sekolah. Hal ini terlihat  bahwa siswa perempuan cenderung menggunakan mastery 

orientation daripada siswa laki-laki. Siswa perempuan cenderung terlibat secara perilaku, 

menyukai tugas yang diberikan, memiliki keyakinan akademik yang tinggi dan 

memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada siswa laki-laki (Sakiz, 2015).  Hidiroglu dan 

Sungur (2015) mengatakan bahwa siswa yang memiliki mastery oriented maka ia akan 

terlibat secara emosional seperti siswa merasa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah. Diseth dan Samdal (2015) bahwa siswa yang memandang kelas 

sebagai mastery oriented berpengaruh pada tingkat keterlibatan akademik. Selain itu, 

hasil penelitian lain menjelaskan bahwa mastery orientation memiliki hubungan terhadap 

keterlibatan akademik. Hal ini tampak dari dampak positif siswa yang menggunakan 
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mastery oriented maka ia mampu memproses informasi secara mendalam dan memiliki 

motivasi intrinsik dalam mengikuti pembelajaran (Phan, 2014).  

 Hipotesis minor kedua adalah hubungan positif antara dukungan guru dengan 

keterlibatan akademik siswa. hasil pengujian hipotesis minor kedua menunjukkan bahwa 

nilai koefisien korelasi antara variabel dukungan guru dengan keterlibatan akademik 

siswa adalah rx2y=0,521 (p<0,001). Koefisien korelasi bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara dukungan guru dengan keterlibatan 

akademik siswa, yang berarti bahwa semakin tinggi dukungan guru maka semakin tinggi 

pula tingkat keterlibatan akademik siswa. Dengan demikian hipotesis minor pertama 

diterima. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang menganggap bahwa gurunya 

memberikan dukungan secara emosional memiliki tingkat keterlibatan akademik yang 

lebih tinggi. Hasil ini mendukung temuan yang menjelaskan bahwa guru yang 

memberikan dukungan berupa perhatian, kepedulian dan harapan untuk keberhasilan 

siswa dapat mempengaruhi keterlibatan akademik siswa di sekolah (Klem & Connell, 

2004). Temuan lain dari penelitian ini adalah tingkat keterlibatan akademik siswa 

perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Alasan bagi siswa perempuan untuk 

lebih terlibat di sekolah adalah siswa perempuan memiliki tanggung jawab untuk belajar 

di sekolah dan siswa perempuan lebih termotivasi untuk sukses. Selain itu, siswa 

perempuan lebih terlibat karena beranggapan lingkungan sekolah sebagai tempat untuk 

bersosialisasi dengan teman-temannya, siswa melihat lingkungan sekolah sebagai cara 

untuk keluar dari perasaan kesepian saat berada di rumah dan lingkungan sekolah sebagai 
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tempat untuk mencapai keberhasilan. Sementara itu, siswa perempuan yang ibunya 

meninggal memiliki tingkat keterlibatan akademik yang lebih tinggi dibandingkan siswa 

perempuan yang ibunya masih hidup. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa perempuan 

menganggap guru mereka sebagai ibu yang memberikan kepedulian ketika ia sedang 

kesepian di rumah. Temuan lain dari penelitian ini bahwa jarak sekolahan dengan tempat 

tinggal siswa memiliki pengaruh terhadap keterlibatan akademik di sekolah. Siswa dapat 

memiliki keterlibatan akademik yang lebih tinggi jika siswa dapat pergi kesekolah dengan 

mudah tanpa memikirkan transportasi yang mahal dan jarak yang sulit untuk ditempuh 

(Erdogdu, 2016). Hasil penelitian lain mengatakan bahwa dukungan guru dapat 

mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kelas (Nguyen, Cannata, & 

Miller, 2016).  Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dukungan guru dapat 

menurunkan perilaku bermasalah seperti ketidakhadiran siswa di sekolah (Brewster & 

Bowen, 2004).  

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa guru yang memberikan dukungan kepada 

siswa berupa pujian terhadap usaha siswa dalam belajar secara langsung dapat 

mempengaruhi pandangan siswa terhadap dirinya bahwa dia berkompeten dan memupuk 

tingkat keterlibatan akademik di sekolah (Fall & Roberts, 2012). Hasil ini mendukung 

temuan yang menjelaskan bahwa dukungan guru mampu mempengaruhi pandangan 

siswa tentang diri mereka bahwa ia berkompeten, mandiri dan memiliki keterikatan 

dengan gurunya sehingga ia terlibat dalam pembelajaran (Skiner, Furer, Marchand, & 

Kindermann, 2008). Selain itu, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dukungan guru 

yang bersifat akademis dapat menumbuhkan lingkungan belajar yang responsif sehingga 
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siswa terlibat di dalam kelas (Keifer, Alley, & Ellerbrock, 2015). Hasil penelitian ini juga 

menjelaskan bahwa siswa yang merasa dihargai oleh gurunya maka ia akan memiliki 

minat, merasa bahagia dan nyaman berada di dalam kelas sehingga ia akan lebih terlibat 

dalam pembelajaran (Furrer & Skinner, 2003).   

 Kelemahan pada penelitian ini adalah pada pengisian skala penelitian ada 

beberapa siswa yang ramai di kelas sehingga berdampak pada siswa mencontek jawaban 

skala dengan siswa lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


