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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui 

kesesuaian karakteristik subjek penelitian dengan konsep penelitian. 

Orientasi kancah penelitian dilakukan dengan survei ke lokasi penelitian 

yaitu Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (Undip) di Jl. Prof. 

Soedharto, S. H, Tembalang, Semarang. Fakultas Psikologi Undip memiliki 

dua program studi yaitu Program Studi Sarjana Psikologi (S1) dan Magister 

Psikologi (S2) dan memiliki visi menjadi pusat pengembangan psikologi 

berbasis keluarga Indonesia yang adaptif terhadap perubahan jaman di Asia 

Tenggara pada tahun 2025 serta Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi yang inklusif terhadap ilmu 

lain dan adaptif terhadap perkembangan zaman, untuk menghasilkan 

lulusan yang menjadi pembelajar seumur hidup yang bermartabat dan 

unggul secara global 

2. Melaksanakan riset-riset unggulan mengenai psikologi keluarga dan 

bidang-bidang terkait yang responsif terhadap perkembangan zaman, 

mengedepankan budaya dan sumber daya lokal, untuk menghasilkan 

publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional, serta hak atas 

kekayaan intelektual, yang mampu menginisiasi dan memacu perubahan 
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ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi 

kemanusiaan 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi di level nasional dan 

internasional yang menunjang peningkatan kompetensi civitas 

akademika dan kualitas output di bidang pendidikan, riset, dan 

pengabdian kepada masyarakat 

5. Mengembangkan tata kelola fakultas yang profesional dan akuntabel 

Fakultas Psikologi Undip merupakan salah satu Fakultas yang 

menyelenggarakan online learning selama COVID-19 dan sudah berjalan 

selama kurang lebih 1 tahun. Berdasarkan wawancara singkat dengan 

mahasiswa Fakultas Psikologi Undip Angkatan 2020, semua yang 

diwawancara berharap dapat melakukan kuliah tatap muka sesegera 

mungkin karena bila online learning sedikit mengalami kesulitan yang 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti mudah lelah dan rendahnya tingkat 

penguasaan materi perkuliahan bagi mahasiswa. Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Undip Angkatan 2020 berjumlah 372 orang dengan 17,7% 

mahasiswa laki-laki dan 82,3% mahasiswa perempuan dengan rentang usai 

18-20 tahun. 

Penentuan subjek pada penelitian ini berdasarkan beberapa 

pertimbangan berikut : 
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1. Visi dan misi Fakultas Psikologi Undip membuat pelaku akademis salah 

satunya mahasiswa dituntut mewujudkannya di era new normal dan 

serba digital sehingga membutuhkan learning agility.  

2. Mahasiswa S1 Fakultas Psikologi Undip melakukan online learning 

selama pandemi COVID-19 sehingga memenuhi salah satu karakteristik 

subjek penelitian 

3. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa learning agility 

mahasiswa tergolong rendah 

4. Kemudahan akses peneliti terhadap subjek penelitian 

5. Adanya izin penelitian dari pihak Fakultas Psikologi Undip  

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi yang 

dibuat dalam bentuk google form. Penyusunan alat ukur dimulai dari 

pemilihan teori, aspek-aspek atau dimensi-dimensi dari variabel yang 

akan diteliti. Selanjutnya dari setiap aspek-aspek atau dimensi-dimensi 

diturunkan menjadi beberapa indikator perilaku yang disajikan dalam 

bentuk blue print. Blue print tersebut digunakan peneliti sebagai dasar 

dalam penyusunan item. Item yang disusun terdiri dari item favorable 

dan unfavorable. Penelitian ini menggunakan tiga skala yaitu skala 

learning agility, skala self-awareness dan skala the big five personality 

traits. Jawaban pada skala disajikan dalam empat pilihan yaitu Sangat 

Sesuai, Sesuai, Tidak Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai. Skoring untuk 



48 
 

 

 

item favorable berjalan pada rentang empat hingga satu dari Sangat 

Sesuai hingga Sangat Tidak Sesuai sedangkan pada item unfavorable 

berjalan dari rentang empat sampai satu dari Sangat Tidak Sesuai hingga 

Sangat Sesuai.  

a. Skala Learning Agility 

Skala ini disusun berdasarkan teori dimensi learning agility 

menurut Lombardo dan Eichinger (2000) yaitu people agility, 

results agility, mental agility dan change agility. Sebaran item dan 

penomoran nya dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Sebaran Item Skala Learning Agility 

No Dimensi 
Sebaran Item 

∑ 
F UF 

1 People agility 1, 6 5, 16 4 

2 Results agility 4, 14 12, 15 4 

3 Mental agility 2, 9 7, 8 4 

4 Change agility 3, 13 10, 11 4 

 Total  8 8 16 

 

b. Skala Self-Awareness 

Skala ini disusun berdasarkan teori dimensi self-awareness 

dari  Silvia dan Duval (2001) yang terdiri dari objective self-

awareness dan subjective self-awareness. Sebaran item dan 

penomorannya dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4. 2 Sebaran Item Skala Self-Awareness 

No Dimensi 
Sebaran Item 

∑ 
F UF 

1 Objective self-awareness 4, 5, 10 3, 7, 8 6 

2 Subjective self-awareness 6, 11, 12 1, 2, 9 6 

 Total  6 6 12 
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c. Skala The big five personality traits 

Skala ini dimodifikasi dari skala Ramdhani (2012) 

berdasarkan teori big five personality traits menurut John (1990) 

yang terdiri dari conscientiousness, openness to experience, 

neuroticism (vs emotional stability), agreeableness dan 

extraversion. Sebaran item dan penomorannya dapat dilihat pada 

tabel 4.3 

Tabel 4. 3 Sebaran Item Skala The big five personality traits 

No Traits 
Item 

∑ 
F UF 

1 Conscientiousness  1, 2, 4, 5, 6 3 6 

2 Openness to experience  7, 8, 9, 10, 11 - 5 

3 Neuroticism (vs 

emotional stability) 
12, 13, 14, 15 28, 29 6 

4 Agreeableness  16, 17, 18, 19, 21  20, 22 7 

5 Extraversion  23, 24, 25, 26, 27 - 5 

 Total  24 5 29 

 

2. Perizinan Penelitian 

Langkah awal persiapan perizinan penelitian adalah mengajukan 

permohonan surat izin penelitian kepada Magister Sains Psikologi 

Unika Soegijapranata untuk mengadakan penelitian di Fakultas 

Psikologi Undip. Peneliti dipersilahkan mengisi blangko penelitian 

yang ditanda tangani oleh dosen pembimbing sebagai bukti dosen 

pembimbing sudah memberikan izin penelitian. Surat izin penelitian 

terbit dengan nomor 063/B.3.2/MS/IV/2021 pada 15 April 2021 

kemudian peneliti mengajukan surat tersebut pada 23 April 2021 ke 

Fakultas Psikologi Undip. Fakultas Psikologi Undip memberikan izin 
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penelitian dengan menerbitkan surat persetujuan penelitian pada 3 Mei 

2021 dengan nomor 1912/UN7.5.11.2/PP/2021.  

3. Pelaksanaan Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba dilaksanakan mulai 8 - 17 Mei 2021 dengan cara menyebar 

skala penelitian dalam bentuk google form di grup WhatsApp 

mahasiswa S1 Fakultas Psikologi Undip, menghubungi kenalan 

peneliti yang sesuai dengan kriteria partisipan penelitian dan menyebar 

skala melalui akun instagram S1 Fakultas Psikologi Undip angkatan 

2020. Secara tradisional berdasarkan statistika jumlah sampel uji coba 

yang melebihi 60 dianggap cukup, semakin banyak semakin baik 

(Azwar, 2016). Pada 17 Mei 2021 skala uji coba yang terkumpul 

berjumlah 65 sehingga peneliti memutuskan menggunakan skala yang 

terkumpul tersebut untuk di analisis validitas dan reliabilitas.  

4. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Hasil data dari uji coba alat ukur kemudian diolah untuk diketahui 

validitas item dan reliabilitas alat ukurnya. Validitas item diketahui 

melalui teknik korelasi Product Moment yang dikoreksi dengan teknik 

Part-Whole menggunakan bantuan program Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) for Windows Release versi 21.0. Penilaian valid 

atau tidak suatu item berdasarkan nilai corrected item-total correlation 

yang dibandingkan dengan r tabel = 0,244 untuk partisipan uji coba alat 

ukur yang berjumlah 65. Jika item memiliki r hitung < 0,244 maka bisa 

dikategorikan sebagai item yang tidak valid. Reliabilitas alat ukur 
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dianalisis menggunakan Alpha Cronbach dimana bila koefisien 

reliabilitas mendekati angka 1,00 maka semakin reliabel alat ukur 

penelitian (Azwar, 2016). Secara rinci hasil analisis validitas dan 

reliabilitas alat ukur sebagai berikut: 

a. Skala Learning Agility  

Jumlah item keseluruhan skala ini adalah 16 setelah hasil 

analisis didapati 8 item gugur dengan koefisien reliabilitas 0,800 

sehingga skala dinyatakan reliabel. Sebaran item valid dan gugur 

dapat dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4. 4 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Learning Agility 

No Dimensi 
Sebaran Item ∑ Valid Gugur 

F UF 

1 People agility 1, 6 5, 16 4 16 1, 5, 6 

2 Results agility 4, 14 12, 15 4 12, 14 4, 15 

3 Mental agility 2, 9 7, 8 4 8. 9 2, 7 

4 Change agility 3, 13 10, 11 4 3, 10, 13 11 

 Total  8 8 16 8 8 

 

Selanjutnya peneliti memutuskan tidak memakai item gugur 

untuk penyusunan skala penelitian sehingga sebaran item pada skala 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4. 5 Sebaran Item Skala Learning Agility untuk Penelitian 

No Dimensi 
Sebaran Item ∑ 

F UF 

1 People agility - 16 (8) 1 

2 Results agility 14 (7) 12 (5) 2 

3 Mental agility 9  (3) 8 (2) 2 

4 Change agility 3 (1), 13 (6) 10 (4) 3 

 Total  4 4      8 

   Keterangan : 

( ) = nomor item pada skala penelitian 
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b. Skala Self-Awareness 

Skala ini memiliki jumlah item 12 setelah diuji validitas item 

didapatkan hasil 6 item gugur dengan koefisien reliabilitas alat ukur 

sebesar 0,733. Angka tersebut mendekati 1,00 sehingga dapat 

dikategorikan reliabel.  Sebaran item valid dan gugur dapat dilihat 

pada tabel 4.6 

Tabel 4. 6 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Self-Awareness 

No Dimensi 
Sebaran Item ∑ Valid Gugur 

F UF 

1 Objective self-

awareness 
4, 5, 10 

3, 7, 

8 
6 

4, 7 3, 5, 8, 

10 

2 Subjective self-

awareness 

6, 11, 

12 

1, 2, 

9 
6 

1, 2, 6, 

9 

11, 12 

 Total  6 6 12 6 6 

 

Skala penelitian yang digunakan adalah tanpa menggunakan 

item gugur sehingga sebaran item pada skala penelitian dapat dilihat 

pada tabel 4.7 

Tabel 4. 7 Sebaran Item Skala Self-Awareness untuk Penelitian 

No Dimensi 
Sebaran Item 

∑ 
F UF 

1 Objective self-

awareness 
4 (3) 7 (5) 2 

2 Subjective self-

awareness 
6 (4) 1 (1), 2 (2), 9 (6) 4 

 Total  3 3      6 

Keterangan : 

( ) = nomor item pada skala penelitian 

c. Skala The big five personality traits 

Pada skala ini terdiri dari 29 item terdapat 6 item yang gugur 

dari hasil uji validitas yaitu nomor 12, 13, 14, 15, 20 dan 28. 
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Koefisien reliabilitas pada skala ini adalah 0,833. Angka tersebut 

mendekati 1,00 sehingga dapat dimaknai bahwa skala ini memiliki 

reliabilitas yang tinggi.  Item yang gugur tidak akan dipakai pada 

skala penelitian maka sebaran item baru pada skala dapat dilihat di 

tabel 4.8 

Tabel 4. 8 Sebaran Item Skala The big five personality traits untuk 

Penelitian 

No Traits 
Sebaran Item 

∑ 
F UF 

1 Conscientiousness  1 (1), 2 (2), 4 (4), 5 

(5), 6 (6) 
3 (3) 6 

2 Openness to 

experience  

7 (7), 8 (8), 9 (9), 10 

(10), 11 (11) 
- 5 

3 Neuroticism (vs 

emotional stability) 
- 29 (23) 1 

4 Agreeableness  

 

16, (12) 17 (13), 18 

(14), 19 (15), 21 

(16)  

22 (17) 6 

5 Extraversion 23 (18), 24 (19), 25 

(20), 26 (21), 27 

(22) 

- 5 

 Total  20 3      23 

Keterangan : 

( ) = nomor item pada skala penelitian 

B. Pengumpulan Data Penelitian 

Proses selanjutnya setelah melakukan uji coba alat ukur, uji validitas 

dan reliabilitas adalah pengumpulan data penelitian menggunakan skala 

yang terdiri dari item-item valid dan reliabel. Pengambilan data penelitian 

dilakukan pada 19 – 27 Mei 2021 dengan cara menyebar skala penelitian 

dalam bentuk google form kepada partisipan penelitian melalui WhatsApp, 

Line dan Instagram untuk meminta kesediaan mereka mengisi skala 

penelitian. Penetapan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan 
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rumus Slovin dan dibutuhkan 192 partisipan penelitian dari populasi yang 

berjumlah 372. Selama 9 hari pengambilan data terdapat 225 data yang 

berhasil diambil dan semua data tersebut akan dianalisis. Cara memastikan 

bahwa subjek penelitian tidak sama dengan try out adalah dengan 

memberikan penjelasan awal di skala psikologi bahwa yang sudah pernah 

mengisi tidak perlu mengisi skala lagi.  

C. Hasil Analisis dan Interpretasi Data 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas  

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas yang ada 

menjelaskan bahwa skor variabel dependen berdistribusi normal maka 

dapat menggunakan statistik parametrik (Azwar, 2001; Hadi, dalam 

Alsa, 2001). Jika data tidak berdistribusi normal alternatif lain adalah 

menggunakan statistik non parametrik namun sebenarnya penggunaan 

non parametrik didasarkan pada banyak pertimbangan tidak hanya 

berdasarkan hasil uji normalitas saja. Dengan ukuran sampel yang besar 

uji normalitas tidak terlalu berpengaruh pada hasil penelitian 

(Widhiarso, 2012). Inferensi terhadap mean yang valid pada data 

berdistribusi normal juga akan valid pada distribusi data tidak normal 

asalkan jumlah sampel cukup besar sehingga asumsi normalitas tidak 

terlalu dikhawatirkan (Azwar, 2001).  
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Teorema limit pusat (central limit theorem) menyiratkan bahwa 

sebagian besar distribusi normal atau tidak normal, distribusi rata-rata 

sampel akan mendekati normal sebagaimana ukuran sampel yang 

semakin besar (Pek, Wong & Wong, 2018). Teori ini tergolong penting 

dalam ilmu statistika, untuk pendekatan asumsi ke distribusi normal 

dengan jumlah sampel minimal 30 sudah terjadi pendekatan ke 

distribusi normal (Budiarto, 2002). Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 225 partisipan, jumlah tersebut tergolong besar. Berdasarkan 

banyaknya jumlah sampel maka penelitian ini tidak menguji normalitas 

dan mengasumsikan data berdistribusi normal.   

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas pada penelitian ini bertujuan mengetahui apakah 

hubungan antara variabel terikat dan bebas adalah linear. Berdasarkan 

uji tersebut hubungan antar variabel dikategorikan linear bila nilai 

signifikansi < 0,05. Rincian hasil uji linearitas pada penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.9 

Tabel 4. 9 Hasil Uji Linearitas 

Variabel Nilai F Signifikansi Keterangan 

Learning agility-self 

awareness 
7,636 0,006 < 0,05 Linear 

Learning agility-

openness to experience 
17,56 0,000 < 0,05 Linear 

Learning agility-

extraversion 
16,62 0,000 < 0,05 Linear 

Learning agility-

neuroticism 
8,22 0,005 < 0,05 Linear 

Learning agility-

conscientiousness 
89,02 0,000 < 0,05 Linear 

Learning agility-

agreeableness 
9,287 0,003 < 0,05 Linear 
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2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji korelasi Product 

Moment. Dengan dasar pengambilan keputusan bila nilai signifikansi < 

0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya bila nilai signifikansi > 

0,05 maka hipotesis ditolak (Ismail, 2018). Rincian hasil uji hipotesis 

adalah sebagai berikut : 

1) Terdapat hubungan positif antara self-awareness dengan learning 

agility pada mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin 

tinggi self-awareness pada mahasiswa maka semakin tinggi 

learning agility, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis 

didapati nilai r = 0,181 dan signifikansi 0,003 < 0,01,  

kesimpulannya hipotesis diterima. 

2) Terdapat hubungan positif antara opennes to experience dengan 

learning agility pada mahasiswa dalam online learning. Artinya 

semakin tinggi opennes to experience pada mahasiswa maka 

semakin tinggi learning agility, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan 

hasil analisis didapati nilai r = 0,268 dan signifikansi 0,000 < 0,01, 

kesimpulannya hipotesis diterima. 

3) Terdapat hubungan positif antara extraversion dengan learning 

agility pada mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin 

tinggi extraversion pada mahasiswa maka semakin tinggi learning 
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agility, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis didapati 

nilai r = 0,262 dan signifikansi 0,000 < 0,01, kesimpulannya 

hipotesis diterima. 

4) Terdapat hubungan negatif antara neuroticism dengan learning 

agility pada mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin 

rendah neuroticism pada mahasiswa maka semakin tinggi learning 

agility, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis didapati 

nilai r = -0,189 dan signifikansi 0,002 < 0,01 kesimpulannya 

hipotesis diterima. 

5) Terdapat hubungan positif antara conscientiousness dengan learning 

agility pada mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin 

tinggi conscientiousness pada mahasiswa maka semakin tinggi 

learning agility, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis 

didapati nilai r = 0,504 dan signifikansi 0,000 < 0,01, kesimpulannya 

hipotesis diterima. 

6) Terdapat hubungan positif antara agreeableness dengan learning 

agility pada mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin 

tinggi agreeableness pada mahasiswa maka semakin tinggi learning 

agility, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis didapati 

nilai r = 0,200 dan signifikansi 0,001 < 0,01, kesimpulannya 

hipotesis diterima. 

Sebagai pelengkap uji hipotesis penelitian juga dilakukan 

analisis sumbangan efektif variabel self-awareness dan the big five 
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personality traits terhadap learning agility dengan rumus r² dikali 

100. Hasil analisis menunjukkan sumbangan efektif self-awareness 

terhadap learning agility sebesar 3,3%, openness to experience 

terhadap learning agility sebesar 7,2%, extraversion terhadap 

learning agility sebesar 6,8%, neuroticism terhadap learning agility 

sebesar 3,6%, conscientiousness terhadap learning agility sebesar 

25%, agreeableness terhadap learning agility sebesar 4%. 

Learning agility adalah konstruksi yang berorientasi pada 

perilaku menurut Lombardo dan Eichinger (2000) dan De Meuse 

dkk, 2010). Dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan big five 

personality traits, namun masih sedikit bukti empiris menunjukkan 

keterkaitan tersebut (De Meuse, 2017). Hasil uji hipotesis penelitian 

ini dapat memberikan bukti empiris hubungan learning agility 

dengan big five personality traits, didukung dengan hasil riset Ogisi 

(2006) dengan hasil serupa sehingga secara konseptual hasil 

hipotesis ini dapat diterima. 

3. Analisis Deskriptif Ditinjau dari Data Demografis Penelitian 

Data pada penelitian ini juga menyajikan jenis kelamin dan usia 

sehingga dilakukan analisis deskriptif tambahan untuk melihat 

perbedaan learning agility dan self-awareness berdasarkan jenis 

kelamin dan usia. Uji perbedaan variabel berdasarkan jenis kelamin 

dilakukan dengan metode Independent Sample Test. Selanjutnya, hasil 
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uji beda pada variabel learning agility dan self-awareness dapat dilihat 

pada tabel 4.10 

Tabel 4. 10 Uji Beda Learning Agility dan Self-Awareness Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Variabel Jenis Kelamin Jumlah Mean Signifikansi 

Learning 

Agility 

Laki-laki 35 17,74 
0,004 <0,05 

Perempuan 190 19,74 

Self-

Awareness 

Laki-laki 35 16,20 
0,107 > 0,05 

Perempuan 190 16,77 

 

 Pengambilan keputusan uji beda dengan metode Independent 

Sample Test bila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat perbedaan 

namun jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan, 

sehingga nilai signifikansi pada tabel 4.10 menunjukkan adanya 

perbedaan learning agility pada mahasiswa laki-laki dan perempuan 

namun tidak terdapat perbedaan self-awareness. 

 Uji beda berdasarkan usia menggunakan metode One Way 

Anova, hasil uji beda pada variabel learning agility dan self-awareness 

dapat dilihat pada tabel 4.11 

Tabel 4. 11 Uji Beda Learning Agility dan Self-Awareness Berdasarkan 

Usia 

Variabel 
Usia (dalam 

tahun) 
Jumlah Mean Signifikansi 

Learning 

Agility 

18 96 19,27 

0,845 > 0,05 19 113 19,51 

20 16 19,75 

Self-

Awareness 

18 96 16,58 

0,780 > 0,05 19 113 16,73 

20 16 16,88 
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 Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi 

metode One Way Anova sama dengan metode Independent Sample Test 

maka pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

learning agility maupun self-awareness pada mahasiswa berdasarkan 

usia. 

 Analisis tambahan selanjutnya adalah kategorisasi learning 

agility dan self-awareness, sebelum analisis kategorisasi terlebih dahulu 

harus diketahui gambaran skor penelitian. Gambaran tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.12 

Tabel 4.12 Gambaran Umum Skor Self-Awareness dan Learning Agility 

Variabel Statistik Hipotetik Empirik 

Self-Awareness 

Skor Maksimum 24 22 

Skor Minimum 6 12 

Mean 15 16,68 

Standar Deviasi 2,5 1,917 

Learning Agility 

Skor Maksimum 32 32 

Skor Minimum 8 11 

Mean 20 19,43 

Standar Deviasi 3,3 3,786 

 

 Berdasarkan skor pada tabel 4.12 maka dibuat kategorisasi 

rendah, sedang dan tinggi. Tujuan kategorisasi ini adalah untuk 

menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah 

secara berjenjang menurut  suatu kontinum berdasarkan atribut yang 

diukur (Azwar, 2016). Kategorisasi skor learning agility dapat dilihat 

pada tabel 4.13 
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Tabel 4.13 Kategorisasi Skor Learning Agility 

Kategorisasi Rentang Nilai Persentase 

Rendah X < 15 8,8% 

Sedang 15 < X < 25 86,4% 

Tinggi X > 30 4,8% 

 

 Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa sebanyak 86,4% 

mahasiswa memiliki learning agility yang tergolong sedang, 8,8% 

tergolong rendah dan 4,8% tinggi. Selanjutnya kategoriasi skor self-

awareness dapat dilihat pada tabel 4.14 

Tabel 4.14 Kategorisasi Skor Self-Awareness 

Kategorisasi Rentang Nilai Persentase 

Rendah X < 10 0% 

Sedang 10 < X < 20 96,4% 

Tinggi X > 20 3,6% 

  

 Hasil tabel 4.14 dapat diartikan bahwa self-awareness pada 

mahasiswa tergolong sedang sebanyak 96,4% dan tinggi sebanyak 

3,6%.  

4. Pembahasan  

a. Hipotesis 1  

Hipotesis 1 pada penelitian ini adalah terdapat hubungan 

positif antara self-awareness dengan learning agility pada 

mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin tinggi self-

awareness pada mahasiswa maka semakin tinggi learning agility, 

begitu pula sebaliknya. Hasil analisis menunjukkan nilai r = 0,181 

dan nilai signifikansi 0,003 < 0,01 sehingga hipotesis penelitian 

diterima. Hasil ini selaras dengan pendapat De Meuse dkk (2010) 

bahwa faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan learning 
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agility setiap orang adalah komponen dan salah satunya self-

awareness. Agile learner diasumsikan sebagai individu yang 

berhasil menangani pengalaman hidup yang kompleks dan beragam 

sekaligus memiliki self-awareness untuk menginternalisasi dan 

belajar dari pengalaman dan kesuksesan mereka.  

Online learning yang dijalani mahasiswa dapat 

dikategorikan sebagai keadaan baru, kompleks dan bersifat ambigu. 

Baru karena sebagian besar mahasiswa pertama kali melakukannya, 

kompleks karena bukan merupakan kondisi ideal dalam perkuliahan, 

dan ambigu karena ketidakpastian waktu menjalani online learning. 

Wajar bila mahasiswa membutuhkan kemampuan learning agility 

supaya dapat belajar dari pengalaman, terbuka terhadap berbagai 

pengalaman, beradaptasi, bertahan dibawah tekanan, mampu 

menentukan tujuan berdasarkan kelemahan dan kelebihan diri, tetap 

menghasilkan nilai akademik memuaskan dibawah kondisi yang 

tidak ideal, dan tetap mengembangkan keterampilan diri sehingga 

dapat menjadi potensial yang tinggi, hal tersebut dapat dipengaruhi 

oleh self-awareness.  

Sumbanagn efektif self-awareness terhadap learning agility 

sebesar 3,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara 

konseptual learning agility dapat dipengaruhi oleh cognitive agility, 

personality dan kecerdasan emosional (De Meuse, 2017). Masuk 

akal bila self-awareness berkorelasi dengan learning agility. 
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Individu dengan learning agility dapat mengatur tujuan 

pembelajaran untuk diri mereka sendiri dalam mengejar tujuan. 

Mereka mampu menetapkan tujuan pembelajaran karena self-

awareness yang dimiliki yaitu sadar dan memahami diri mereka 

sendiri dari segi kelemahan dan kekuatan yang mereka gunakan 

untuk menetapkan tujuan pengembangan diri (De Meuse, 2017). 

Individu dengan learning agility juga memantau pengalaman 

sehari hari yang dialami dan mempelajari apa yang dibutuhkan 

untuk menjadi individu optimal. Artinya, mereka merenungkan dan 

memproses pembelajaran dari pengalaman dan berusaha untuk 

berkembang meskipun ada kesalahan dan kegagalan. Sikap tersebut 

menunjukkan bahwa seorang dengan learning agility reflektif dan 

memiliki self-awareness, individu mengenali kapan kemungkinan 

akan gagal atau ketika kebutuhan saat ini tidak cukup mereka dapat 

mendeteksi kapan perilaku baru diperlukan (Van Velsor, Moxley, 

Bunker, dalam Bedford, 2011). 

Self-awareness memungkinkan individu untuk memahami 

bagaimana aspek kepribadian, nilai, dan minat saat ini 

dipertimbangkan sebagai pendekatan pembelajaran dan pemecahan 

masalah yang berbeda setiap individu, dimana kemampuan 

pemecahan masalah dan pembelajaran merupakan salah satu 

kemampuan individu dengan learning agility (Van Velsor dkk, 

dalam Bedford, 2011).  
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b. Hipotesis 2  

Hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan 

positif antara opennes to experience dengan learning agility pada 

mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin tinggi opennes 

to experience pada mahasiswa maka semakin tinggi learning agility, 

begitu pula sebaliknya. Hasil pengolahan data didapati nilai r = 

0,268 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,01 serta sumbangan efektif 

sebesar 7,2% sehingga hipotesis diterima. Hasil temuan ini sejalan 

dengan penelitian Miller (2018) yang menjelaskan hubungan 

opennes to experience dengan learning agility, untuk dapat 

memahami kompleksitas learning agility juga membutuhkan 

kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi secara terus menerus. 

Untuk mencapai kebutuhan tersebut individu harus terbuka terhadap 

pengalaman, individu dengan opennes to experience yang tinggi 

secara intelektual memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mereka 

tampak nyaman dengan situasi yang ambigu, dan terbuka terhadap 

ide baru. Sebaliknya, individu dengan openness to experience 

rendah memilih suatu hal yang lugas dan jelas daripada yang 

kompleks.  

Penelitian Burke (2018) menunjukkan korelasi yang sama, 

openness to experience memiliki korelasi yang paling kuat diantara 

empat traits the big five personality traits, hal tersebut tidak 

mengherankan karena karakteristik individu dengan openness to 

experience adalah keterbukaan terhadap ide-ide baru dan karakter 
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tersebut merupakan komponen utama menjadi lebih agile. 

Walaupun berbeda dengan hasil penelitian ini dimana openness to 

experience memiliki korelasi terkuat kedua r = 0,268 dengan 

learning agility namun tidak mengubah makna bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara traits openness to experience dengan 

learning agility. Laxson (2018) dari hasil risetnya juga 

menghasilkan hasil serupa dimana opennes to experience adalah 

prediktor yang memengaruhi learning agility, individu yang 

memiliki sifat lebih opennes to experience akan memprediksi 

learning agility yang lebih tinggi.  

Penelitian terkini dari Miley (2020) menunjukkan bahwa 

openness to experience berkorelasi signifikan dengan learning 

agility. Seseorang dengan opennes to experience tinggi akan lebih 

termotivasi mengejar kesempatan untuk terlibat pada pembelajaran 

terus menerus secara formal dan informal. Supaya berhasil dalam 

hal itu seseorang harus menjadi agile learner, mencari feedback, 

terbuka terhadap segala resiko, kolaboratif, fleksibel dan cepat 

sehingga menunjukkan learning agility. Temuna ini juga 

mendukung paparan konvensional De Meuse (2017) tentang 

korelasi openness to experience dengan learning agility, besaran 

sumbangan efektif openness to experience terhadap learning agility 

pada penelitian ini sebesar 7,2%. Hasil riset ini juga dapat 
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membantah hasil penelitian Connolly (2001) yang menemukan tidak 

ada korelasi openness to experience dengan learning agility.  

Jika dianalogikan pada mahasiswa yang sedang menjalani 

online learning di masa pandemi COVID-19, mahasiswa dengan 

opennes to experience tinggi akan termotivasi mengejar kesempatan 

untuk terus belajar di pendidikan formal walaupun kondisi tidak 

ideal. Mahasiswa akan mencari umpan balik atas ilmu atau hal yang 

kurang dipahami, terbuka terhadap segala konsekuensi dan resiko, 

fleksibel dan cepat beradaptasi dengan online learning.  

c. Hipotesis 3  

Hipotesis 3 penelitian ini adalah terdapat hubungan positif 

antara extraversion dengan learning agility pada mahasiswa dalam 

online learning. Artinya semakin tinggi extraversion pada 

mahasiswa maka semakin tinggi learning agility, begitu pula 

sebaliknya. Uji korelasi menunjukkan hasil nilai r = 0,262 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,01 serta seumbangan efektif extraversion 

terhadap learning agility sebesar 6,8% sehingga hipotesis diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Burke (2018) yang 

menunjukkan bahwa extraversion merupakan prediktor learning 

agility. 

Individu yang extraversion senang berinteraksi dengan 

orang lain, terlibat dalam berbagai kegiatan, dan sering dianggap 

penuh energi maka dari itu extraversion memiliki korelasi dengan 
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learning agility karena learning agility mencirikan individu yang 

mampu melakukan interaksi interpersonal seperti memahami orang 

dan kerja sama yang memanfaatkan kecenderungan perilaku 

extraversion (De Meuse, 2017).  

Hasil riset ini sejalan dengan hasil riset oleh Dries dan 

Papermans (2008) dimana karakteristik kepribadian extraversion 

berkorelasi dengan karyawan yang berpotensi memiliki learning 

agility, didukung oleh hasil penelitian selanjutnya yaitu Allen 

(2016) yang menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara 

extraversion dan learning agility.  

Individu dengan extraversion cenderung berkemampuan 

untuk menghubungkan dan menerapkan ide baru berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman pribadi. Selain itu individu 

extraversion akan mencari peluang untuk belajar dan berbagi 

pengetahuan dengan orang lain, terbuka terhadap umpan balik yang 

diberikan, dan mampu menunjukkan kinerja yang tinggi yang 

diasosiasikan dengan learning agility (Miley, 2020).  

Jika dianalogikan pada mahasiswa dalam online learning, 

mahasiswa dengan sifat extraversion mampu menghubungkan dan 

menerapkan ide baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

dalam mengatasi permasalahan yang muncul ketika online learning, 

mencari peluang untuk terus belajar memahami materi perkuliahan 

bila dengan sistem online learning dirasa kurang memfasilitasi, dan 
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selalu terbuka terhadap umpan balik yang diberikan dosen maupun 

teman selama sesi perkuliahan. Berdasarkan wawancara singkat 

dengan tiga subjek penelitian mereka sangat menginginkan umpan 

balik dari dosen ketika sudah mempresentasikan tugasnya. Umpan 

balik itu seperti penjelasan apakah paparan materi yang 

dipresentasikan ke teman-teman sudah sesuai teori yang ada atau 

belum, mereka merasa tidak yakin akan hasil belajarnya sehingga 

membutuhkan penguatan materi dari dosen. 

d. Hipotesis 4  

Hipotesis 4 di penelitian ini yaitu terdapat hubungan negatif 

antara neuroticism dengan learning agility pada mahasiswa dalam 

online learning. Artinya semakin rendah neuroticism pada 

mahasiswa maka semakin tinggi learning agility, begitu pula 

sebaliknya. Berdasarkan hasil uji korelasi didapati nilai r = -0,189 

dan nilai signifikansi 0,002 < 0,01 serta sumbangan efektif 

neuroticism terhadap learning agility sebesar 3,6% sehingga 

hipotesis penelitian diterima. Hasil temuan ini sesuai dengan 

penelitian Miley (2020) yaitu terdapat korelasi negatif yang 

signifikan antara neuroticism dengan learning agility, individu 

dengan tingkat neuroticism yang rendah cenderung menunjukkan 

tingkat ketahanan yang tinggi, berdamai dengan kegagalan, mau 

untuk belajar dari kesalahan dan menghargai pendapat orang lain 

diharapkan dapat menjadi agile learner.  
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Lombard dan Eichinger (2000) mengidentifikasi individu 

dengan learning agility akan terbuka terhadap berbagai jenis orang, 

ide dan situasi yang baru, kompleks serta ambigu. Hal-hal tersebut 

menimbulkan stres bila seseorang tidak dapat menghadapi orang, 

ide, dan situasi baru dan kompleks. Maka dari itu korelasi 

neuroticism dan learning agility mengarah ke negatif. Sejalan 

dengan penelitian Allen (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi negatif yang signifikan neuroticism dengan learning agility 

didukung pula oleh penelitian Burke (2018) dengan hasil yang sama.  

Jika dianalogikan dengan mahasiswa dalam online learning 

individu dengan neuroticism rendah dapat menghadapi orang, ide 

dan situasi baru yang kompleks seperti saat ini. Mahasiswa baru di 

perguruan tinggi negeri pasti dihadapkan dengan berbagai macam 

individu dari berbagai latar belakang, mereka juga harus memiliki 

berbagai ide untuk mengatasi dampak negatif yang timbul selama 

online learning. Jika tidak maka akan timbul stres dan overthinking, 

sesuai dengan hasil wawancara dengan satu subjek penelitian 

dimana dia overthinking dan stres karena online learning bukanlah 

kondisi ideal untuk kuliah. Akibatnya tidak berminat untuk belajar 

dan tidak dapat menghasilkan nilai akademik yang memuaskan, 

karakteristik tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri individu dengan 

learning agility.  
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e. Hipotesis 5  

Hipotesis 5 dalam penelitian adalah terdapat hubungan 

positif antara conscientiousness dengan learning agility pada 

mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin tinggi 

conscientiousness pada mahasiswa maka semakin tinggi learning 

agility, begitu pula sebaliknya. Hasil analisis menunjukkan nilai r = 

0,504 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,01 sehingga hipotesis 

penelitian ini diterima. Sumbangan efektif conscientiousness 

terhadap learning agility sebesar 25%, angka ini cukup besar 

dibanding sumbangan efektif traits lain terhadap learning agility. 

Temuan ini selaras dengan penelitian Miley (2020), Burke (2018), 

Miller (2018), serta Dries dan Papermans (2008) namun pada 

penelitian Miller (2018) terdapat hubungan positif yang tidak 

signifikan. 

Individu  yang mendapat skor tinggi pada sifat 

conscientiousness dianggap sebagai orang yang disiplin, teratur, 

gigih, dan ambisius sehingga menunjukkan pengaturan diri yang 

kuat. Masuk akal bila melihat bagaimana individu mengasosiasikan 

karakteristik ini dengan learning agility tinggi (Miley, 2020) dan 

juga conscientiousness adalah sifat kritis individu untuk belajar dan 

menampilkan performa akademik yang merupakan karakteristik 

learning agility (Komarraju, Karau, Schemck & Avdic, 2011).  
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f. Hipotesis 6  

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan 

positif antara agreeableness dengan learning agility pada 

mahasiswa dalam online learning. Artinya semakin tinggi 

agreeableness pada mahasiswa maka semakin tinggi learning 

agility, begitu pula sebaliknya. Hasil analisis korelasi menunjukkan 

nilai r = 0,200 dan signifikansi 0,001 < 0,01 sehingga hipotesis 

penelitian diterima. Hasil temuan ini selaras dengan penelitian Allen 

(2016), Burke (2018) serta Dries dan Papermans (2008) yang 

menyebutkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 

agreeableness dengan learning agility. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan sumbangan efektif 

agreeableness terhadap learning agility sebesar 4%. Agreeableness 

adalah sifat kepribadian yang berorientasi pada hubungan 

interpersonal, ditandai dengan sikap kooperatif, dapat membangun 

kepercayaan, percaya dengan orang lain, baik hati, dan 

menyenangkan. Dengan penekanan dapat membangun kepercayaan 

dan percaya terhadap orang lain maka sesuai dengan indikator 

learning agility pada dimensi results agility yaitu individu dapat 

membangun kepercayaan orang lain dan memberikan inspirasi ke 

orang untuk tampil optimal (De Meuse, 2017; Lombardo & 

Eichinger, 2000).  

Jika dianalogikan pada mahasiswa dalam online learning, 

individu dengan agreeableness berorientasi pada hubungan 
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interpersonal, percaya dengan orang lain, dapat membangun 

kepercayaan, dan menyenangkan dapat dijadikan modal dalam 

membangun hubungan pertemanan sesama mahasiswa khususnya 

teman seangkatan. Hubungan pertemanan yang positif dapat 

membantu mahasiswa dalam menghadapi kesulitan dan 

kekalutannya dalam online learning serta aktif mencari pertolongan 

bila dibutuhkan karena pada dasarnya individu adalah makhluk 

sosial yang membutuhkan bantuan orang lain.   

g. Analisis Tambahan 

Hasil analisis data demografis berdasarkan jenis kelamin dan 

usia pada variabel learning agility menunjukkan terdapat perbedaan 

berdasarkan jenis kelamin dan tidak terdapat perbedaan berdasarkan 

usia. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil riset 

sebelumnya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan learning 

agility berdasarkan jenis kelamin (De Meuse, Dai, Eichinger, Page, 

Clark, & Zewdie, 2011; Ozgenel & Yazier, 2021). Secara general 

skor learning agility tidak berkorelasi dengan gender (Lombardo & 

Eichinger, 2000).  

Hasil penelitian sebelumnya dan teori dasar menunjukkan 

temuan yang bertentangan dengan penelitian ini. Mengingat 

penelitian sebelumnya menggunakan jumlah proporsi yang hampir 

sama pada partisipan laki-laki dan perempuan sedangkan penelitian 
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ini proporsi laki-laki hanya 15,5% dan sisanya perempuan sehingga 

cenderung menunjukkan hasil variasi yang kurang kuat.  

Hasil penelitian ini menunjukkan learning agility 

berdasarkan usia tidak menunjukkan perbedaan, usia dalam 

penelitian ini adalah interval 18-20 tahun. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya bahwa usia tidak berkaitan dengan learning 

agility individu secara keseluruhan (De Meuse, Dai, Hallenbeck & 

Tang, 2008; Lombardo & Eichinger, 2000). Learning agility tidak 

harus meningkat berdasarkan usia melainkan mencerminkan 

karakteristik dan keterampilan seseorang yang membantu individu 

tersebut belajar dalam situasi baru secara konsisten (Lombardo & 

Eichinger, 2000). 

Hasil analisis tambahan selanjutnya adalah self-awareness 

berdasarkan jenis kelamin dan usia, hasilnya menunjukkan 

keduanya tidak didapati perbedaan. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Zlotnik & Toglia (2018) yang menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan self-awareness berdasarkan jenis kelamin dan 

usia. Meskipun laki-laki dan perempuan pasti berbeda dalam 

beberapa standar yang diinternalisasi, penelitian self-awareness 

tidak pernah menunjukkan perbedaan jenis kelamin dalam proses 

dan mekanisme dasar teori (Duval & Silvia, 2001).  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sesuai dengan kaidah 

penelitian secara teoritis dan sudah mendapatkan surat persetujuan 
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dari komisi etik penelitian psikologi akan tetapi terdapat kekurangan 

yang perlu diperbaiki untuk keberlanjutan penelitian selanjutnya. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah pertama hanya meneliti 

learning agility dari korelasinya dengan self-awareness dan the big 

five personality traits dimana variabel tersebut berfokus pada 

kondisi internal individu dan tidak mengkaji bagaimana kondisi 

eksternal yang memungkinkan juga berkorelasi dengan learning 

agility. Kedua penelitian ini hanya berfokus pada learning agility 

pada mahasiswa dalam online learning bukan learning agility pada 

mahasiswa secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


