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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DAN DUKUNGAN GURU 

DENGAN KETERLIBATAN BELAJAR PADA SISWA SMP 

Oleh : 

Laili Shabrina  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara self efficacy 

dan dukungan guru dengan keterlibatan belajar pada siswa SMP. Hipotesis 

yang digunakan penelitian ini adalah hubungan antara self efficacy dan 

dukungan guru dengan keterlibatan belajar pada siswa SMP. Pendekatan 

penelitian kuantitatif korelasi melibatkan 63 orang siswa kelas VIII SMP 

Perintis 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2020/2021 dari jumlah populasi 140 

orang siswa dengan menggunakan double sampling yaitu purposive sampling 

dan quota sampling. Teknik pengambilan data dengan menggunakan skala 

likert yang terdiri dari tiga skala yaitu, skala keterlibatan belajar 24 aitem 

(α=), skala self efficacy 23 aitem (α=) dan perceived academic teacher 

support scale 23 aitem (α=). Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dengan bantuan 

software SPSS 22.0 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada hubungan antara self 

efficacy dan dukungan guru dengan keterlibatan belajar pada siswa SMP 

dengan nilai koefisien korelasi (r) = 0.820  nilai F = 61. 438 dengan 

signifikan p = 0.000 (p ≤ 0.01). Kedua varibel bebas memberikan sumbangan 

dengan presentase sebesar 67, 2% pada variabel terikat dan 32, 8% 

disebabkan oleh faktor-faktor yang lain dari variable keterlibatan belajar 

siswa. 2) Ada hubungan antara self efficacy dengan keterlibatan belajar pada 

siswa SMP dengan nilai koefisien korelasi sebesar (rx1- y) = 0.816 dengan p 

= 0.000 (p < 0. 01), ini berarti hipotesis kedua diterima. Variabel self efficacy 

memberikan sumbangan efektif sebesar 63. 2%. 3) Ada hubungan antara 

dukungan guru dengan keterlibatan belajar pada siswa SMP dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar (rx2- y) = 0. 439 dengan p = 0, 000 (p<0,01) hal ini 

dapat di artikan hipotesis ketiga diterima.Variabel dukungan guru 

memberikan sumbangan efektif sebesar 3. 9%. 

Kata Kunci : Keterlibatan Belajar, Self Efficacy, Dukungan Guru 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Z ظ Dz ذ A ا

 R ر B ب

 ع

’ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

’ 

’ 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila terletak 

di awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 K ك Dh ض Kh خ

 Y ي L ل Th0 ط D د

 

2. Vokal 

Vokal Pendek Contoh Vokal Panjang Contoh 
Vokal 

Rangkap 

-- 

 - - - - 
A ا جدل Ā ي سا ر... Ai 

- -- -  
-- 

I ي سذل Ī و قيل... Au 

 و
– - - - - U و ذكر Ū يحؤ ر   

 

3. Ta Marbutah 

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan 

dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, 

Raudhah, Jannatu al-Na’im. 
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4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. Sedangkan kata sandang “al”, 

baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. 

Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

“Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya 

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Mujadilah:11)  

“ Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang 

kafir" (QS. Yusuf: 87). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kunci utama dalam memajukan sebuah bangsa adalah pendidikan karena 

dengan adanya pendidikan akan meningkat kualitas sumber daya manuasianya 

(Khomarul, 2020). Berlandaskan undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 

mengenai sistem pendidikan nasional, pasal1 ayat (1): pendidikan adalah suatu 

usaha individu yang terencana dan sadar dalam mewujudkan kondisi belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa mengembangkan potensinya dengan aktif untuk 

memiliki kemampuan dalam spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta kebutuhan dalam keterampilan diri 

sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2003). 

Salah satu lembaga pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan dalam masa transisi dari Sekolah 

Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 17 tentang 

pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar 

(SD)/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat. 

Siswa merupakan seorang pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Rata-rata siswa SMP masuk dalam kategori remaja awal dengan rentang 

usia 11-14 tahun. Masa remaja awal merupakan masa transisi perkembangan 

anak antara masa kanak-kanak dan remaja (Papalia, Old & Feldmen., 2011). 

Menurut Hurlock (2003), masa remaja awal merupakan masa perubahan dimana 

anak mengalami perubahan fisik, emosi, minat, efek dari perubahan nilai, dan 

keinginan akan kebebasan. Selama ini, para siswa memiliki banyak tuntutan dan 

tekanan. Misalnya, siswa dituntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab 

atas kehidupannya. Selain itu, kegiatan pembelajaran tingkat menengah saat ini 

akan lebih fokus pada pembentukan generasi yang siap menghadapi tantangan 

perkembangan teknologi yang pesat di dunia pendidikan. Oleh karena itu, siswa 

perlu berpartisipasi aktif dalam keterlibatan belajar di sekolah guna menghadapi 

perkembangan teknologi di dunia pendidikan. 

Siswa memiliki peranan penting dalam keterlibatan belajar secara aktif. 

Keterlibatan belajar yang dapat memberikan dampak yang positif dalam 

mencapai tujuan pendidikan seperti kepemilikan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta 
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Proses keterlibatan belajar 

memiliki dampak positif bagi siswa, guru dan sekolah. Jika dilihat secara umum, 

siswa yang mempunyai keterlibatan belajar yang tinggi akan menimbulkan 

kondisi yang positif, antusias, penuh energi totalitas dalam mengerjakan tugas 

dan perannya sebagai siswa (Schaufeli, Salanova, Bakker, dan Alez-rom, 2002). 

Adanya keterlibatan belajar yang tinggi dalam proses pembelajaran  pada 

siswa membuat individu mampu untuk mengembangkan diri secara maksimal. 

Jika tidak adanya keterlibatan belajar  maka proses pembelajaran di sekolah pun 

tidak akan memberikan manfaat yang bermakna bagi siswa, sehingga tujuan 

pendidikan untuk membantu mengembangkan potensi dan mengembangkan 

kepribadian siswa tidak akan tercapai secara maksimal. Keterlibatan belajar 

merupakan proses psikologis yang melibatkan perhatian, ketertarikan, investasi 

dan usaha siswa dalam proses pembelajaran (Marks dalam Jani, 2017). Menurut 

Dixson. (2015) keterlibatan belajar (student engagement) dapat diartikan sebagai 

keterlibatan yang menggunakan waktu dan energi siswa dalam mempelajari 

materi dan keterampilan, berinteraksi dengan siswa lain di kelas, 

mempresentasikan materi dan adanya keterlibatan secara emosional dengan 

kegiatan pembelajaran mereka. 

Adapun pendapat Fredricks, Blumenfeld dan Paris (2004) tentang 

keterlibatan belajar (student engagement) adalah suatu ketertarikan siswa 

dengan kegiatan pembelajaran di sekolah yang terbentuk dalam behavioral 

engagement, emotional engagement dan cognitive engagement. Keterlibatan 

(engagement) dapat dilihat dari perilaku, emosi dan kognitif siswa tersebut, ini 

diartikan bahwa perilaku merujuk pada sikap partisipasi. Emosi yang merujuk 

pada reaksi positif/negative dan kognitif merujuk pada penanaman buah pikir 

untuk memusatkan upaya yang dibutuhkan untuk lebih memahami gagasan 

kompleks dan menguasai keterampilan yang dianggap sulit.Serta berkeinginan 

tinggi untuk melaksanakan aturan-aturan di sekolah. Adanya keterlibatan belajar 

mampu mengurangi tindakan kenakalan pada remaja (Judden dalam Jani, 2017). 

Siswa yang memiliki keterlibatan belajar yang rendah adalah individu yang 

kurang berpartisipasi dalam segala aktivitas di kelas maupun di sekolah 

(Guswanti, 2021). 

Hal ini tentunya mengakibatkan siswa berperilaku apatis, tidak fokus, tidak 

bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai kegiatan belajar, tidak 

bersemangat atau terlihat kelelahan (Reeve, Jang, Carrel, Jeon, & Barch, 2004). 

Menurut Finn (dalam Jani, 2017) jika tidak adanya partisipasi pada siswa dalam 



3 
 

 
 

kegiatan belajar mengakibatkan siswa berhadapan dengan kegagalan akademik 

berupa prestasi yang rendah dan tidak naik kelas. 

Pada konteks sekolah, keterlibatan belajar yang baik dikelas ataupun diluar 

kelas merupakan hal yang sangat esensial, pentingnya keterlibatan belajar yang 

harus dimiliki oleh siswa menjadi alasan perlunya mengembangkan keterlibatan 

belajar karena apabila siswa melibatkan dirinya dalam kegiatan di sekolah, maka 

siswa itu sedang mempersiapkan diri untuk berkembang secara maksimal 

sehingga pada akhirnya akan memperoleh kepuasan hidup. Peningkatan 

keterlibatan belajar di sekolah dapat memberikan sumbangsih pada kualitas 

hidupnya (Willms, 2003). 

Bertolak belakang pada kondisi ideal di setiap sekolah, masih terdapat siswa 

dengan keterlibatan belajar yang rendah. Apalagi dimasa sekarang, sistem 

pembelajaran di Indonesia mengalami perubahan secara tiba-tiba. Semua 

jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi 

menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh/online. Adanya sistem 

pembelajaran online akan memberikan dampak pada siswa. Siswa merasa 

bahwa dengan sistem pembelajaran online mereka bisa berbicara dengan lebih 

nyaman melalui obrolan (chat room), lebih bebas dan mudah mengajukan 

pertanyaan kepada guru dibanding dengan metode pembelajaran secara tatap 

muka. Akan tetapi, siswa terkadang merasa bahwa materi yang di sampaikan 

tidak jelas serta siswa juga merasakan jenuh dengan metode pembelajaran yang 

monoton disebabkan kurangnya berinteraksi dengan guru dan siswa lain 

(Handayani, 2020). Selain itu, kemampuan daya tangkap siswa yang berbeda-

beda, sehingga pada saat guru memberikan materi pembelajaran berupa teori 

saja menyebabkan siswa yang mempunyai daya tangkap yang rendah akan 

tertinggal dalam pembelajaran tersebut (Santaria, 2020). 

Sejalan dengan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 20 Juni 2021 melalui online terhadap salah satu siswa perempuan 

berinsial A (14 Tahun) mengatakan : 

“Kegiatan pembelajaran tatap muka lebih menyenangkan dibandingkan 

dengan pembelajaran online. Pembelajaran secara online membuat proses 

pembelajaran tidak begitu kondusif siswa cenderung memiliki sikap malas, 

tidak memperhatikan guru seperti misalnya saat kegiatan pembelajaran 

online berlangsung siswa banyak memilih mematikan kamera dan lebih 

memilih melakukan pekerjaan yang lain, siswa tidak aktif, telat 

mengumpulkan tugas dan kurang bersemangat”  

Berdasarkan informasi di atas, bisa dipaparkan bahwa perilaku siswa 

tersebut menimbulkan permasalahan pada keterlibatan belajar. Hal ini dapat 



4 
 

 
 

dilihat ketika mereka memunculkan sifat yang apatis, tidak fokus pada saat 

kegiatan belajar dan tidak bersemangat (Appleton, Christenson, & Furlong, 

2008). 

Berdasarkan hasil wawancara awal menunjukan bahwa adanya permasalah 

mengenain keterlibatan belajar pada siswa, hal ini tentunya perlu diketahui 

faktor-faktor yang mampu mempengaruhi atau yang memiliki hubungan 

terhadap peningkatan keterlibatan belajar pada siswa ketika belajar di kelas. 

Eminensi dalam keterlibatan belajar tentunya dipengaruhi oleh dua hal, 

yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Salah satu faktor individu yang 

memengaruhi keterlibatan belajar adalah keyakinan mengenai sejauh mana 

siswa mampu mengerjakan tugas, mencapai tujuan dan merencanakan tindakan 

untuk mencapai suatu goal (self efficacy). Sedangkan, salah satu faktor 

lingkungan yang mempengaruhi keterlibatan belajar adalah dukungan guru. 

Dukungan guru adalah kemampuan individu yang dapat membuat siswa menjadi 

lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan akademik di kelas.  

Menurut Santrock (2007) self efficacy merupakan keyakinan bahwa 

seseorang dapat menguasai situasi dan memproduksi hasil positif. Self efficacy 

lebih mengacu pada keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk 

mengorganisir dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu 

keberhasilan yang spesifik dan sesuai dengan kemampuan (Bookoorts, 2000). 

Dalam penelitian Guswanti (2021) menjelaskan bahwa proses pembelajaran 

di kelas siswa harus memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu melaksanakan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Keyakinan diri, 

sangat penting bagi siswa dalam menghadapi proses pembelajaran di sekolah.  

Self efficacy pada siswa merupakan suatu hal yang harus ada ketika sedang 

melakukan pembelajaran karena siswa harus merasa yakin dengan apa yang 

sudah direncanakan untuk mengikuti proses pembelajaran.  

Maka dapat di jelaskan bahwa self efficacy sangat penting untuk selalu ada 

pada diri siswa, karena akan membawa suatu kepercayaan diri yang tinggi 

ketika berada dalam suasana pembelajaran maupun di luar pembelajaran, 

kemampuan ini akan membawa kejiwaan siswa akan merasa senang dan 

nyaman ketika dalam menghadapi suatu masalah pada saat proses pembelajaran. 

Oleh karena itu self efficacy merupakan sikap yang harus ada pada diri siswa, 

ketika siswa melaksanakan proses belajar mengajar dengan suatu perencanaan 

dan penuh perhatian ini yang akan membuat siswa merasa lebih nyaman dalam 

belajar dan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Jadi, apabila siswa 

memiliki self efficacy yang baik makaa akan berpengaruh dalam keterlibatan 

belajarnya. Hal ini diperkuat dalam penelitian dari Listywandini (2019) dan 
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Guswanti bahwa self efficacy mempengaruhi terhadap keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Bearti, semakin tinggi self efficacy maka semakin tinggi 

keterlibatan belajar siswa di sekolah. 

Namun self efficacy bukan menjadi faktor satu-satunya yang mempengaruhi 

keterlibatan siswa, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi adalah dukungan 

guru. Hubungan antara guru dengan siswa dapat mempengaruhi identitas diri 

siswa sebagai pelajar, sistem nilai akademis dan mempertahankan keterlibatan 

dalam jangka panjang, dimana guru memberikan dukungan yang biasa disebut 

dengan dukungan guru (Klem dan Connell, 2004). Menurut Chen (2005) 

dukungan guru merupakan dukungan yang diberikan oleh guru kepada siswa 

untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Dukungan guru merujuk 

pada interaksi pada siswa yang mana guru dapat memberikan bentuk dukungan 

seperti perhatian, motivasi, nasihat dan bentuk-bentuk dukungan lainnya 

(Sarafino dan Smith, 2011). Fredricks et al., (2004) mengungkapkan bahwa 

hubungan siswa dengan teman dan guru merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keterlibatan belajar siswa. Apabila dukungan yang dibutuhkan 

siswa terpenuhi tentunya ini akan berdampak dalam keterlibatan belajarnya di 

sekolah.  

Berdasarakan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 20 Juni 2021 melalui online dengan narasumber yang sama berinsial A 

(14 Tahun) mengatakan : 

“Adanya perbandingan antara guru dengan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dengan mata pelajaran Bahasa Lampung. Siswa lebih 

terlibat dalam proses pembelajaran jika ada mata pelajar IPS dikarenakan guru 

selalu memberikan motivasi kesetiap siswa. Teknik dalam pembelajaran pada 

guru yang mengampu mata pelajaran IPS lebih menyenangkan dibandingkan 

dengan guru yang mengampu mata pelajaran bahasa lampung. Guru yang 

mengampu mata pelajaran IPS lebih memfasilitasi siswa dibanding dengan guru 

yang mengampu mata pelajar bahasa lampung. ” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa dukungan 

guru sangat berpengaruh pada keterlibatan belajar siswa dalam kegiatan belajar. 

Hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan pada Harahap (2018) 

dukungan sosial guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap student 

engagement.

 

Adapula hasil penelitian dari Jani (2017) menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif antara teacher support dan student engagement pada siswa 

SMA. Artinya semakin tinggi teacher support pada siswa, maka semakin tinggi 
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tingkat student engagement. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah teacher 

support pada siswa, maka semakin rendah pula tingkat student engagement. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk menganlisis hubungan 

antara self efficacy dan dukungan guru dengan keterlibatan belajar pada siswa di 

sekolah tingkat pertama. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua 

kalangan yang ingin mengetahui hubungan self efficacy dan dukungan guru 

dengan keterlibatan belajar pada siswa SMP. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Apakah ada hubungan antara self efficacy dengan keterlibatan belajar pada 

siswa SMP ? 

2. Apakah ada hubungan antara dukungan guru dengan keterlibatan belajar 

pada siswa SMP ? 

3. Apakah ada hubungan antara self efficacy dan dukungan guru dengan 

keterlibatan belajar pada siswa SMP ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis hubungan antara self efficacy dan dukungan guru dengan 

keterlibatan belajar pada siswa SMP 

2. Menganalisis hubungan  self efficacy dengan keterlibatan belajar. 

3. Menganalisis hubungan antara dukungan guru dengan keterlibatan belajar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Pada penulisan penelitian ini mengenai hubungan antara self efficacy dan 

dukungan guru terhadap keterlibatan belajar pada siswa SMP, diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Hal-hal tersebut antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

referensi dan literatur pustaka ilmu psikologi pendidikan yang berkaitan 

dengan topic keterlibatan siswa dalam kegiatan akademik yang dihubungkan 

dengan self efficacy dan dukungan guru pada siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

Lebih memahami tentang pentingnya self efficacy dan dukungan guru 

dalam kegiatan pembelajaran siswa sehingga kegiatan pembelajaran di 

kelas akan semakin aktif dan lebih baik. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan perhatian bagi guru  agar senantiasa memperhatikan siswa 

dalam lingkungan sosialnya untuk suatu kepentingan tertentu dalam 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan di sekolah yaitu keterlibatan 

siswa dalam kegiatan akademik. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan sekolah guna 

meningkatkan kualitas pendidikan siswa di sekolah. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu  merupakan  bahan perbandingan dan acuan dalam 

penelitian yang akan dilakukan serta dapat memberikan suatu kejelasan akan 

adanya  perbedaan antar penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian yaitu sebagai berikut 

: 

1. Hasil Penelitian Maulidya Guswanti (2021) 

Penelitian yang dilakukan oleh Guswanti (2021) yang berjudul “ Hubungan 

Antara Self Efficacy dengan Student Engagement di Madrasah Tsanawiyah 

Darel Hikmah Pekan Baru” dengan menggunakan metode kuantitatif. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah hubungan antara self efficacy dengan 

student engagement di madrasah tsanawiyah darel hikmah pekan baru. 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa MTS Darel Hikmah Pekan 

Baru tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 268 orang siswa.Pengambilan sampel 

menggunakan dua skala yaitu skala student engagement `yang disusun oleh 

peneliti berdasarkan oleh teori dari Fredricks (2004) dan skala self efficacy 

yang disusun berdasarkan teori dari Bandura (1997). 

2. Hasil Penelitian Desideria Oktartiantika Listywandini (2019) 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Lisywandini (2019) dengan judul 

“Hubungan Efikasi Diri dengan Keterlibatan Belajar Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar” menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional dengan 

hipotesis ada hubungan antara efikasi diri dengan keterlibatan belajar siswa 

kelas IV Sekolah Dasar. Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa/siswi 
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SD Pangudi Luhur Xaverius Semarang dengan pengambilan responden 

sebanyak 32 orang siswa menggunakan teknik cluster sampling. 

Pengambilan data menggunakan dua skala yaitu, skala sikap yang disusun 

untuk mengungkapkan pro dan kontrak, positif dan negative, setuju atau tidak 

setuju terhadap suatu objek (Sugiyono, 2013). Skala yang kedua 

menggunakan skala efikasi diri yang diukur dengan aspek-aspek efikasi diri 

yang disusun berdasarkan dimensi tingkat kognitif, motivasi, afeksi dan 

seleksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment. 

3. Hasil Penelitian Jani (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Jani (2017) dengan judul penelitian                 

“ Hubungan Teacher Support dan Student Engagement pada siswa SMA” 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hipotesis penelitian  akan 

ada hubungan positif antara teacher support dan student engagement pada 

siswa SMA. Subjek yang digunakan pada penelitian adalah siswa SMA 

dengan kriteria berusia 12-19 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan. Subjek penelitian dikaji pada penelitian yaitu siswa SMA UII 

Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Ngaglik dengan mengambil responden 

berjumlah 221 siswa, 101 siswa laki-laki dan 120 siswa perempuan. 

Pengambilan data menggunakan dua skala yang terdiri atas adaptasi  skala 

School Engagement (Fredricks dkk, 2004) untuk mengukur variabel Student 

Engagement. Serta skala yang diterjemahkan dari  Perceived Teacher 

Academic Support Scale (PTASS) dari Chen (2005). Menggunakan dua 

teknik analisis data yaitu product moment pearson dan spearmen product 

moment correlation. 

4. Hasil penelitian Nita Afriani Harahap (2019)  

Penilitian ini dilakukan oleh Harahap (2019) yang berjudul “Pengaruh 

Dukungan Sosial Guru Terhadap Student Engagement Pada Siswa Sma Di 

Kota Medan”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis 

penelitian korelasional. Subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 157 

siswa. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala dukungan 

sosial guru dengan nilai reliabilitas (rxx = 0.892) dan student engagement 

dengan nilai reliabilitas (rxy=0.935). Metode analisa data yang digunakan 

adalah analisis regresi sederhana. 

5. Jurnal penelitian Fathia Prihandini dan Jane Savitri (2021) 

Penilitian ini dilakukan oleh Prihandini (2021) yang berjudul “Peran Teacher 

Support terhadap School Engagement pada Siswa SMA “X” Bandung”. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasional. Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa SMA X dengan 
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jumlah 240 siswa. Subjek mengisi skala teacher support berdasarkan teori 

dari Skinner & Belmont (1993) dan skala school engagement berdasarkan 

teori Fredricks dkk (2004). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, 

maka terdapat perbedaan penelitian. Peneliti tertarik melakukan penelitian 

terkait dengan hubungan antara self efficacy dan dukungan guru dengan 

keterlibatan belajar. Penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian. 

Keterlibatan belajar sebagai variabel terikat, self efficacy dan dukungan guru 

sebagai variabel bebas. Subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah 

Siswa SMP.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Keterlibatan Belajar 

1. Definisi Keterlibatan Belajar  

Menurut Fredricks et al. (2004), Keterlibatan belajar adalah suatu proses 

keterlibatan belajar siswa dalam kegiatan akademik dan non akademik dilihat 

dari perilaku, emosi dan kognitif yang diperlihatkan siswa di lingkungan sekolah 

maupun kelas. Keterlibatan belajar merupakan perilaku yang dapat diobservasi 

dan waktu yang diberikan oleh siswa kepada tugas dalam proses pembelajaran 

di lingkungan sekolah (Fredricks & McColske, 2011). 

Indikator eksternal dalam keterlibatan belajar misalnya aktivitas 

pembelajaran di kelas, seperti keikutsertaan siswa dalam belajar, mendengarkan 

secara aktif dan usaha akademis. Sedangkan indikator internal seperti minat 

belajar, menikmati kegiatan pembelajaran, dan kegembiraan (Skinner, 1990). 

Menurut Trowler (2010) keterlibatan belajar adalah keterlibatan siswa dalam 

kegiatan belajar di kelas secara afeksi, emosi dan kognisi yang bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar dan perkembangan. Gibbs dan Poskitt (2010) 

menyatakan bahwa keterlibatan belajar dapat membangun beberapa prespektif 

yang meliputi rasa memiliki siswa dan keterkaitan dengan sekolah, guru, teman 

sebaya, kenyamanan fisik, efikasi diri serta orientasi untuk meraih tujuan di 

dalam kelas. Usaha yang lebih besar tentang keterlibatan dalam ekstrakulikuler, 

usaha, tingkat konsetrasi dan kesenangan terhadap mata pelajaran secara umum 

serta sejauh mana pembelajaran dinikmati untuk kepentingan diri sendiri atau 

bisa dilihat sebagai sesuatu yang wajib dijalani untuk menerima hadiah atau 

menghindari sanksi. Reeve (2005) berpendapat bahwa keterlibatan belajar 

memiliki lingkup yang lebih sempit. Konsep keterlibatan belajar hanya pada 

proses pembelajaran di kelas seperti intensitas tingkah laku, kualitas emosi dan 

usaha pribadi dari keterlibatan siswa secara aktif dalam aktifitas pembelajaran. 

Keterlibatan belajar adalah bagian psikologis yang ada kaitannya dengan rasa 

kepemilikan siswa akan sekolahnya dan persepsi nilai-nilai sekolah serta unsur 

perilaku yang berkaitan dengan implikasi dalam suatu kegiatan sekolah (Willms, 

2000). Semakin dalam keterlibatan belajar pada siswa di sekolah maka akan 

mempengaruhi pencapaian akademiknya. Siswa yang memiliki keterlibatan 

belajar yang tinggi akan menujukan performa yang lebih baik. 
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Sebaliknya, siswa yang memiliki keterlibatan belajar yang rendah akan 

cenderung memiliki prestasi yang buruk dan sering mengalami suatu masalah 

dalam perilaku (Wang & Holcombe, 2010). 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan 

belajar adalah perwujudan siswa dalam proses pembelajaran akademik maupun 

non akademik yang dilihat melalui tindakan seperti perilaku, emosi dan kognitif 

yang dapat membangun beberapa prespektif keikutsertaan siswa dalam belajar, 

keterikatan siswa dengan sekolah, guru, teman sebaya, kenyamanan fisik, efikasi 

diri serta orientasi untuk meraih tujuan didalam kelas. 

2. Aspek-Aspek Keterlibatan Belajar 

Appleton (dalam Doll, 2010) menyatakan bahwa memiliki dua dimensi dari 

keterlibatan belajar adalah kognitif dan afektif, yaitu: 

a. Cognitive Engagement 

Aspek ini mengacu pada keadaan yang lebih dalam, seperti regulasi diri 

siswa, usaha yang dilakukan dalam mengerjakan tugas sekolah, hasil yang 

diperoleh dalam belajar, serta tujuan pribadi dan otonomi. Aspek kognitif ini 

memiliki tiga sub indikator, yaitu kontrol dan relevansi tugas sekolah, 

harapan dan tujuan siswa di masa mendatang, dan motivasi intrinsik siswa. 

b. Affective Engagement 

Aspek ini merujuk pada sejauh mana siswa mampu berinteraksi dengan guru 

dan teman-temannya baik di dalam lingkungan sekolah, serta siswa memiliki 

rasa keterikatan dengan sekolah. Aspek afektif ini memiliki tiga sub 

indikator, yaitu hubungan antara guru-siswa, dukungan teman sebaya dalam 

belajar, dan dukungan keluarga dalam belajar. 

Selain itu Fredricks et al. (2004) menyatakan bahwa keterlibatan belajar 

mempunyai tiga dimensi, yaitu : 

a. Behavioral Engagement (Keterlibatan Perilaku) 

Behavioral engagement mengacu pada partisipasi dan keterlibatan dalam 

kegiatan akademis maupun sosial. Behavioral engagement atau keterlibatan 

perilaku memiliki tiga kategori perilaku yang mencerminkan behavioral 

engagement dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu kepatuhan 

terhadap peraturan di sekolah, keterlibatan dalam kegiatan belajar 

(memperhatikan pelajaran, bertanya dan ikut serta dalam diskusi), dan 

berpartisipasi dalam kegiatan olahraga maupun organisasi sekolah kelas.  
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b. Emotional Engagement (Keterlibatan Emosional) 

Emotional engagement  adalah respon perasaan siswa di sekolah maupun di 

kelas seperti, minat, senang, sedih, cemas dan bosan. Emotional engagement 

yang ditunjukan dengan respon negatif siswa akan menunjukan perilaku 

negatif seperti bosan, suka menyalahkan, marah, cemas dang suka 

mengingkari (Skinner dan Balmont dalam Fredricks et al., 2011). Emotional 

engagement ditunjukan dengan respon positif maka dianggap bisa 

menciptakan hubungan siswa antara guru dan teman sebaya yang akan 

mempengaruhi keinginan untuk melakukan kegiatan di sekolah. Keterlibatan 

ini meliputi rasa  memiliki dan menjadi bagian dari sekolah, serta menghargai 

atau mengapresiasi keberhasilan terhadap hasil belajar. 

c. Cognitif Engagement (Keterlibatan Kognitif) 

Cognitif  engagement lebih berfokus pada investasi psikologis siswa pada 

proses pembelajaran, suatu keinginan untuk memenuhi syarat pada proses 

pembelajaran dan suka dengan tantangan. Cognitif engagement terjadi bila 

siswa memiliki strategi dan bisa mengurus dirinya sendiri (self regulating). 

Siswa yang memiliki keterlibatan kognitif berkeinginan untuk terlibat dengan 

belajar dan berkeinginan untuk memahami pengetahuan. Siswa yang tinggi 

keterlibatan kognitifnya akan memiliki strategi metakognitif agar dapat 

merencanakan, memantau dan mengevaluasi kognisi siswa saat 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Menggunakan strategi 

metakognitif pada siswa dalam belajar akan selalu berupaya seperti  

mengerjakan tugas, meringkas dan mengulas agar lebih bisa mengingat, 

mengatur dan memahami materi. 

Cognitif  engagement yang ditunjukan oleh siswa seperti materi pelajaran 

harus selalu di sediakan, sebab siswa tidak mau mencari sumber materi dari 

internet dan perpustakan sekolah yang sekiranya dapat membantu mereka 

memahami pelajaran. Selain itu bahan materipun harus diajarkan secara 

detail oleh guru karena siswa tidak mau membaca, dan tidak mau memahami 

materi pelajaran sendiri. Siswa juga mengatakan merasa malas untuk belajar. 

tidak memiliki buku catatan serta ketika diberikan tugas yang banyak dan 

sulit mereka mengeluh karena tidak mengetahui strategi apa yang harus 

dilakukan.Keterlibatan kognitif terjadi ketika individu memiliki strategi dan 

dapat mengatur dirinya sendiri (self-regulating). Siswa yang terlibat secara 

kognitif akan memiliki keinginan untuk terlibat dalam belajar dan memiliki 

keinginan untuk menguasai pengetahuan. 
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Siswa mampu menghadapi kegagalan, mampu menyelesaikan masalah, 

bekerja keras, menyukai tantangan, dan percaya diri dalam mengerjakan 

tugas. 

Selain itu sebagaimana yang di kemukakan oleh Reeve (2005) terdapat empat 

dimensi keterlibatan belajar sebagai berikut : 

a. Agentic Engagement 

Adalah keterlibatan positif yang diberikan siswa terhadap intruksi yang 

diterima oleh siswa dalam kegiatan belajar. 

b. Behavioral Engagement 

Diartikan sebagai upaya siswa yang disatukan untuk memperhatikan aktivitas 

pembelajaran dan gigih dalam mengerjakan tugas yang diterima sertaan 

kedisplinan terhadap norma dan peraturan sekolah sehingga dapat terhindar 

dari masalah. 

c. Emotional Engagement 

Adalah emotional engagement yang positif pada siswa dalam kegiatan belajar 

seperti ketertarikan dan antusiasme akan terhindar dari perasaan cemas, kesal 

dan bosan dalam kegiatan belajar mengajar. 

d. Cognitive Engagement 

Merupakan penerapan teknik yang modern dan mendalami materi 

pembelajaran serta penggunaan upaya pada diri siswa. 

Berdasarkan uraian aspek-aspek keterlibatan belajar diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa aspek-spek keterlibatan belajar terdiri dari behavioral 

engagement, cognitive engagement, affective engagement, emotional 

engagement dan agentic engagement. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Belajar 

Menurut Fredricks et al. (2004) terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keterlibatan belajar, yaitu: 

a. Faktor Lingkungan 

1) School-level 

Keistimewaan dari sekolah bisa menurunkan keterasingan siswa dan 

meningkatkan involvement, engagement dan integration siswa di sekolah. 

Hal ini mencakup tujuan yang jelas dan konsisten, ukuran sekolah yang 

kecil, kebijakan dan manajemen sekolah mengenai partisipasi siswa, staff 

dan siswa yang mungkin untuk terlibat bekerja sama dan proses akademik 

yang memperbolehkan siswa untuk berkembang. Sebagai contoh, ukuran 

sekolah akan mempengaruhi behavioral dan emotional engagement. 
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Kemungkinan siswa untuk berpartisipasi dan mengembangkan 

hubungan sosial akan lebih baik pada sekolah yang kecil dari pada yang 

besar. Siswa di sekolah yang kecil lebih ikut berpartisipasi pada 

ekstrakurikuler dan kegiatan sosial. Kemudian siswa yang merasa 

peraturan di sekolahnya kurang adil dalam mengimplementasikannya 

akan lebih sering tidak terlibat secara perilaku. 

2) Classroom context 

Classroom context memiliki beberapa dimensi diantaranya dukungan 

guru, teman sebaya, struktur kelas, dukungan otonomi dan karakteristik 

tugas. 

a) Dukungan Guru 

Dukungan guru dapat berupa akademik maupun interpersonal. Kualitas 

hubungan guru dengan murid pada tahun awal sekolah telah 

diasosiasikan dengan behavioral engagement seperti tingkat partisipasi 

dan self-directedness. Guru lebih suka dengan murid yang secara 

akademis kompeten, bertanggung jawab, dan dapat menyesuaikan 

dengan peraturan sekolah daripada mereka yang mengganggu dan 

agresif. Kemudian keterlibatan guru secara positif diasosiasikan dengan 

keterlibatan siswa, sebaliknya keterlibatan siswa yang tinggi akan 

memunculkan kerlibatan guru yang besar. 

b) Teman Sebaya 

Teman sebaya berpengaruh pada keterlibatan siswa. Penerimaan teman 

sebaya pada remaja berhubungan dengan tingkat kepuasan di sekolah 

(yang mana hal ini adalah aspek dari emotional engagement), dan 

perilaku yang tidak tepat secara social dan upaya dalam akademis 

(yang mana hal ini adalah aspek dari behavioral engagement). 

Kemudian anak-anak yang ditolak dilingkaran pertemanan di kelas 

memiliki partisipasi kelas yang rendah, yang mana hal ini termasuk 

kedalam aspek behavioral engagement, dan rendahnya ketertarikan di 

sekolah (yang mana hal ini termasuk kedalam aspek dari emotional 

engagement). 

c) Struktur Kelas 

Struktur mengacu pada kejelasan dari harapan guru untuk perilaku 

akademik dan sosial dan konsekuensi apabila mereka gagal memenuhi 

harapannya tersebut. Guru yang memiliki harapan yang jelas dan 

memberikan respon yang konsisten akan memiliki siswa yang secara 

perilaku akan lebih terlibat. Siswa yang yang mempersepsikan norma-
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norma tersebut secara positif akan berhubungan dengan behavioral, 

emotional, dan cognitive engagement. 

Kelas yang memiliki dukungan otonomi dikarakteristikkan dengan 

pilihan, berbagi keputusan, dan tidak adanya pengendalian eksternal 

seperti nilai atau hadiah dan hukuman sebagai alasanuntuk 

mengerjakan tugas sekolah atau berperilaku baik. Karena dengan 

mengendalikan lingkungan akan mengurangi ketertarikan, tantangan 

dan ketekunan. 

d) Karakteristik Tugas 

Instruksi yang otentik dan dukungan sosial pada keterlibatan di sekolah 

dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi menunjukkan bahwa 

persepsi siswa SD, SMP dan SMA terhadap instruksi tersebut menjadi 

prediktor yang kuat dalam keterlibatan siswa. Kemudian persepsi 

terhadap tugas yang menantang diasosiasikan dengan setiap behavioral, 

emotional dan cognitive engagement. 

3) Keluarga  

Keluarga merupakan elemen terdekat siswa yang mampu memberikan 

pengaruh terhadap perilaku siswa. Peneliti dalam hal ini membtuktikan 

bahwa pola asuh orangtua terhadap anak mempengaruhi keaktifan siswa 

dalam terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah. Dukungan dan 

motivasi yang diberikan oleh keluarga juga mampu membuat siswa makin 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan di sekolah. 

b. Faktor Individu 

1) Pribadi siswa 

Faktor individu pada siswa mampu mempengaruhi tingkat keterlibatan 

belajar di kelas. Hal-hal pada diri siswa antara lain : karakteristik siswa, 

keadaan emosi siswa, kepercayaan diri siswa dan motivasi internal. 

2) Kelompok minoritas 

Kelompok minoritas seringkali tidak terlibat aktif dalam kegiatan belajar 

di sekolah. Hal ini disebabkan adanya tekanan dari kelompok mayoritas. 

Tekanan tersebut membuat siswa menjadi tidak nyaman dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas. Indikasi terburuk dari ketidaknyamanan ini adalah 

adanya fenomena siswa drop-out pada siswa minoritas. 

3) Siswa berkebutuhan khusus 

Siswa dengan kebutuhan khusus membutuhkan fasilitas dan metode 

pembelajaran yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Perbedaan 

metode tersebut seringkali menjadi kendala dari transfrormasi materi 

pembelajaran di kelas. Beberapa kasus siswa dengan berkebutuhan khusus 
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merasa kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas, sehingga 

memutuskan untuk keluar dari sekolah. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai faktor-faktor keterlibatan belajar, 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memperngaruhi keterlibatan 

belajar terbagi menjadi dua yaitu faktor lingkungan dan faktor eksternal. Faktor 

lingkungan terdiri dari : school level, classroom context dan keluar. Selanjutnya, 

faktor individu terdiri dari : pribadi siswa, kelompok minoritas, siswa 

berkebutuhan khusus. 

 

4. Kategori pada keterlibatan belajar 

Trowler (2010) menjelaskan bahwa ada keterlibatan belajar dikategorikan ke 

dalam 3 tingkatan yakni : 

a. Positive Engagement 

Kategori positive engagement adalah kategori yang paling tinggi. Pada 

kategori ini, siswa terlibat secara aktif. Artinya, siswa tertarik terhadap 

pelajaran, menghadiri jadwal kelas dan mendapatkan hasil yang diinginkan. 

b. Non Engagement 

Kategori non engagement merupakan kategori yang lebih rendah dari positive 

engagement. Pada kategori ini siswa tidak terlibat dalam kegiatan sekolah 

dan tidak juga bolos kelas. Artinya, siswa hanya duduk diam di dalam 

kelas,mengalami kebosanan dan mengumpulkan tugas secara terlambat. 

c. Negative Engagement 

Kategori yang terakhir adalah negative engagement. Pada kategori ini siswa 

sama sekali tidak peduli dengan kegiatan sekolah yang sedang dijalani. Siswa 

tidak datang di setiap jadwal kelas dan mengulang mata pelajaran.  

Penjelasan diatas mengenai kategori keterlibatan belajar dapat ditarik 

kesimpulan bahwa katergori keterlibatan belajar terdapat positive engagement, 

non engagement dan negative engagement. 

 

5. Kajian Islam dalam Keterlibatan Belajar 

Menuntut ilmu merupakan keharusan setiap insan sehingga berdosalah 

apabila kita meninggalkannya. Dalam hadist Berdasarkan hadist riwayat dari 

ibnu Hajar nomor 224 sebagaimana di bawah ini. 

 

مسلم ومسلمةطلب العلم فريضة على كل   
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Artinya : 

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan (HR. Ibnu Majah. 

Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha’if Sunan Ibnu Majah 

no. 224). 

 

Berdasarkan hadist diatas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mengenaskan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib (fardhu ‘ain) bagi setiap 

orang. Dengan memiliki ilmu dapat menghantarkan manusia selamat dunia 

maupun akhirat. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam hadist 

riwayat muslim : 

 

ةِ  َجنَّ
ْ
ى ال

َ
 اهلُل ِبِه َطِرْيًقا ِإل

َ
ل ًما َسهَّ

ْ
َتِمُس ِفْيِه ِعل

ْ
َك َطِرْيًقا َيل

َ
 مَ ْن َسل

 

Artinya : 

“Barang siapa yang menempuh jalan guna menimba ilmu, niscaya Allah akan 

mudahkan baginya, berkat amalan ini jalan menuju ke surga.” (HR. Muslim). 

Menuntut ilmu bisa dimana saja termasuk di sekolah. Sekolah merupakan 

lembaga formal untuk mendapatkan pendidikan. Dahulu masjid merupakan 

tempat untuk menuntut ilmu  seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah 

Ayat 11. 
 

                       

                       

              

 

Artinya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 

maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 

Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Mujadilah:11) 

 



18 
 

 
 

Menurut tafsir Fakhrur Razi (dalam Sholeh, 2017) ayat tersebut 

menunjukan pada setiap orang yang meluaskan majlis untuk beribadah kepada 

Allah SWT dan dibukakan beberapa pintu kebaikan dan kebahagiaan, berupa 

kebaikan di dunia dan akhirat. Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang 

beriman dengan pegandaian perintah Rasul-Nya dan orang-orang alim di antara 

mereka khususnya dalam hal derajat. Karena keutamaan ilmu adalah Dalam al-

Qur'an dan tafsirnya Ayat ini menerangkan bahwa jika disuruh Rasulullah SAW  

berdiri untuk memberikan kesempatan kepada orang tertentu agar mereka dapat 

duduk, atau jika kamu diperintahkkan pergi dahulu hendaknya kamu pergi, 

karena Rasul ingin memberikan penghormatan kepada orang-orang atau beliau 

ingin menyendiri untuk memikirkan urusan-urusan agama, atau melaksanakan 

tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Akhir ayat ini menerangkan bahwa Allah 

SWT akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman, yang taat dan patuh 

kepadaNya, melaksanakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan berusaha 

menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat, demikian 

pula orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakan kalimat 

Allah SWT. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat 

yang paling tinggi di sisi Allah SWT ialah orang yang beriman, berilmu dan 

ilmunya itu yang diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT 

dan Rasul-Nya.  

Sebagai manusia yang selalu diberikan karunia dari Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala berupa akal yang sehat maka manusia harus lebih memahami akan waktu 

yang terus berputar. Selagi jantung manusia masih berdenyut, maka harus 

mengonsep diri untuk belajar dengan lebih rajin, bersemangat dalam belajar dan 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tiap kegiatan terutama untuk siswa 

yang tengah meniti pendidikan sekolah. 

 

6. Urgensi Keterlibatan Belajar 

Keterlibatan belajar merupakan hal penting karena keterlibatan belajar 

memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran (Reeve, Jang, Carrel, 

Jeon, dan Barch, 2004). Peran tersebut yaitu adanya keterlibatan belajar akan 

membuat proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Jika tidak terdapat 

keterlibatan belajar pada siswa maka dalam proses pembelajaran tidak mencapai 

pemahaman, pengertian dan penambahan pengetahuan siswa. Artinya dalam 

kemampuan siswa tidak akan terlaksana apabila tidak adanya perhatian, emosi 

positif, presistensi, komitmen dan adanya keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Kemudian, keterlibatan belajar berfungsi sebagai alat 

memprediksi mengenai jauh mana fungsi dari sekolah. Karena dengan 
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menggunakan keterlibatan belajar dapat digunakan untuk memprediksi seberapa 

baik siswa menempuh proses belajarnya, seperti mendapatkan nilai ujian dan 

ranking serta kelulusan.  

Keterlibatan belajar siswa yang ada dapat dibentuk dan dikendalikan. Melihat 

gambaran keterlibatan belajar pada siswa dapat digunakan sekolah tentang 

intervensi yang dilakukan siswa sehingga dalam proses pembelajaran akan 

semakin baik. Terakhir, keterlibatan belajar akan memberikan timbal balik dari 

siswa kepada guru sehingga guru mengetahui sejauh mana usaha yang dilakukan 

guru dalam memberikan pengajaran serta motivasi pada siswa ketika dalam 

proses belajar. 

Berdasarkan beberapa penjabaran diatas maka keterlibatan belajar merupakan 

peran positif bagi keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga akan 

sangat penting bagi sekolah untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi keterlibatan belajar pada siswa. 

 

B. Self Efficacy 

1. Definisi self efficacy 

Self efficacy adalah ekspektasi individu dari keyakinan tentang seberapa jauh 

individu mampu melakukan suatu perilaku dalam situasi tertentu. Efikasi diri 

yang positif adalah keyakinan untuk mampu melakukan perilaku yang 

dimaksud, akan tetapi apabila efikasi diri negatif maka seseorang akan enggan 

untuk mencoba suatu perilaku tertentu (Friedman dan Schustak, 2006 ).  

Baron & Byrne (2004) menyebutkan self efficacy adalah keyakinan seseorang 

akan kemampuan atau kompetensinya atas kinerja atau tugas yang diberikan, 

untuk mencapai suatu tujuan, atau mengatasi sebuah hambatan. Sedangkan 

menurut Woolfolk (2009), self efficacy merupakan perasaan seseorang bahwa 

dirinya mampu menangani tugas tertentu dengan efektif. 

Menurut Bandura (1997) self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki dalam mengatasi berbagai macam situasi 

yang muncul dalam hidupnya. Self efficacy tidak berkaitan dengan kecakapan 

yang dimiliki, namun berkaitan dengan keyakinan individu mengenai hal yang 

dapat dilakukan dengan kecakapan yang ia miliki seberapapun besarnya. Self 

efficacy akan mempengaruhi beberapa aspek dari kognisi dan perilaku 

seseorang, oleh karena itu perilaku individu akan berbeda dengan individu 

lainnya (Alwisol, 2008).  

Keyakinan-keyakinan dalam diri mempengaruhi bagaimana manusia berfikir, 

merasa, memotivasi diri dan bertindak. Self efficacy menjadi faktor penentu 

tindakan individu melalui proses kognitif yang berperan sebagai mediator self 
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efficacy dengan jalan mempengaruhi manusia mengkonstruksi serta menyusun 

skenario untuk kondisi di masa depan, manusia memotivasi dan mengarahkan 

perilaku mereka melalui pemikiran masa depan (motivasional), afektif berperan 

memantabkan diri dalam menghadapi tantangan, dan selektif adalah perilaku 

memilih yang dipengaruhi oleh keyakinan akan kemampuan diri (Bandura, 

1997). 

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa self 

efficacy merupakan keyakinan individu atas kemampuannya dalam menangani 

suatu situasi yang muncul didalam hidupnya. Keyakinan yang dimiliki oleh 

individu akan mempengaruhi dalam berpikir, memotivasi diri dan bertindak. 

 

2. Aspek-Aspek Self Efficacy 

Aspek-aspek self efficacy menurut Bandura (dalam Hamka, 2010)  

a. Tingkat (level) 

Dimensi ini berhubungan tentang tingkat kesulitan tugas ketika seseorang  

merasa mampu untuk melakukannya. Apabila seseorang mendapatkan tugas 

yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi seseorang bisa jadi 

akan memiliki batas pada tugas yang mudah, sedang atau bahkan meliputi 

tugas yang sangat sulit, sesuai dengan batas kemampuan agar dapat 

memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkat. 

Dimensi ini mempunyai maksud terhadap penentuan perilaku yang dirasakan 

dan menghindari perilaku yang ada diluar kemampuan yang dirasakan. 

b. Kekuatan (strength)  

Dimensi ini berhubungan dengan tingkat ketahanan dari keyakinan atau 

tujuan seseorang mengenai kemampuannya. Tujuan yang lemah mudah 

digoyahkan dengan pengalaman-pengalaman yang kurang mendukung. Pun 

sebaliknya, tujuan yang kuat dapat mendorong seseorang agar tetap bertahan 

dalam pencapaiannya. Meskipun bisa jadi ditemukan pengalaman yang 

kurang mendukung. Dimensi ini biasanya berhubungan secara langsung 

dengan dimensi level yaitu semakin tinggi level tingkat kesulitan tugas 

individu, maka lemah keyakinan yang dirasakan seseorang untuk 

menyelesaikannya. 

c. Generalisasi (generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan kemantapan perilaku yang mana seseorang 

mampu meyakini akan kemampuannya. Seseorang bisa merasakan keyakinan 

dirinya terhadap kemampuan diri. Apakah memiliki batas dengan aktivitas 

dan situasi tertentu atau dengan serangkaian aktivitas dan kondisi yang 

memiliki variasi. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa aspek-aspek self efficacy 

terdiri atas dimensi Tingkat (level), kekuatan (strength), generalisasi (generality) 

 

3. Proses Self Efficacy 

Menurut Bandura (1994) proses psikologis dalam self efficacy yang turut 

berperan dalam diri manusia ada 4 yakni proses kognitif, motivasional, afeksi 

dan proses pemilihan/seleksi.  

a. Proses kognitif  

Proses kognitif merupakan proses berpikir, di dalamnya termasuk 

pemerolehan, pengorganisasian, dan penggunaan informasi. Kebanyakan 

tindakan manusia bermula dari sesuatu yang dipikirkan terlebih dahulu. 

Individu yang memiliki self efficacy yang tinggi lebih senang membayangkan 

tentang kesuksesan. Sebaliknya individu yang self efficacy rendah lebih 

banyak membayangkan kegagalan dan hal-hal yang dapat menghambat 

tercapainya kesuksesan. Bentuk tujuan personal juga dipengaruhi oleh 

penilaian akan kemampuandiri. Semakin seseorang mempersepsikan dirinya 

mampu maka individu akan semakin membentuk usaha-usaha dalam 

mencapai tujuannnya dan semakin kuat komitmen individu terhadap 

tujuannya. 

b. Proses motivasi  

Kebanyakan motivasi manusia dibangkitkan melalui kognitif. Individu 

memberi motivasi/dorongan bagi diri mereka sendiri dan mengarahkan 

tindakan melalui tahap pemikiran-pemikiran sebelumnya. Kepercayaan akan 

kemampuan diri dapat mempengaruhi motivasi dalam beberapa hal, yakni 

menentukan tujuan yang telah ditentukan individu, seberapa besar usaha yang 

dilakukan, seberapa tahan mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan 

ketahanan mereka dalam menghadapi kegagalan. 

ada tiga teori yang menjelaskan tentang proses motivasi. Teori pertama 

adalah causal attributions (atribusi penyebab). Teori ini fokus pada sebab-

sebab yang mempengaruhi motivasi, usaha, dan reaksi-reaksi individu. 

Individu yang memiliki Efikasi Diri tinggi bila mengahadapi kegagalan 

cenderung menganggap kegagalan tersebut diakibatkan usaha-usaha yang 

tidak cukup memadai. Sebaliknya, individu yang self efficacy rendah, 

cenderung menganggap kegagalanya diakibatkan kemampuan mereka yang 

terbatas. Teori kedua, outcomes experience (harapan akan hasil), yang 

menyatakan bahwa motivasi dibentuk melalui harapan-harapan. Biasanya 

individu akan berperilaku sesuai dengan keyakinan mereka tentang apa yang 
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dapat mereka lakukan. Teori ketiga, goal theory (teori tujuan) dengan 

membentuk tujuan terlebih dahulu dapat meningkatkan motivasi.  

c. Proses afektif  

Proses afeksi merupakan proses pengaturan kondisi emosi dan reaksi 

emosional. Keyakinan individu akan coping mereka turut mempengaruhi 

level stres dan depresi seseorang saat mereka menghadapi situasi yang sulit. 

Persepsi self efficacy tentang kemampuannya mengontrol sumber stres 

memiliki peranan penting dalam timbulnya kecemasaan. Individu yang 

percaya akan kemampuannya untuk mengontrol situasi cenderung tidak 

memikirkan hal-hal yang negatif. Individu yang merasa tidak mampu 

mengontrol situasi cenderung mengalami level kecemasan yang tinggi, selalu 

memikirkan kekurangan mereka, memandang lingkungan sekitar penuh 

dengan ancaman, membesar-besarkan masalah kecil, dan terlalu cemas pada 

hal-hal kecil yang sebenarnya jarang terjadi.  

d. Proses seleksi  

Kemampuan individu untuk memilih aktivitas dan situasi tertentu turut 

mempengaruhi efek dari suatu kejadian. Individu cenderung menghindari 

aktivitas dan situasi yang diluar batas kemampuan mereka. Bila individu 

merasa yakin bahwa mereka mampu menangani suatu situasi, maka mereka 

cenderung tidak menghindari situasi tersebut. Dengan adanya pilihan yang 

dibuat, individu kemudian dapat meningkatkan kemampuan, minat, dan 

hubungan sosial mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa proses self efficacy terdiri 

atas proses kognitif, proses motivasi, proses afektif dan proses seleksi. 

 

C. Dukungan Guru 

1. Definisi dukungan guru 

Cohen & Wills (dalam Wamassati, 2020) menggambarkan dukungan sosial 

merupakan suatu keadaan yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari 

orang lain yang memperhatikan, menghargai dan mencintainya. Sarafino (2007) 

mengungkapkan bahwa dukungan sosial salah satunya dapat diberikan oleh guru 

yang merujuk pada kesenangan, pengenaan akan kepedulian, atau membantu 

dan menerima orang lain.  

Dukungan guru merupakan suatu perilaku guru yang diberikan kepada siswa 

untuk mendukung kegiatan akademik di sekolah (Chen, 2005) Dukungan guru 

merujuk pada persepsi siswa bahwa mereka diberikan perhatian dan akan 

dibantu dengan guru (Trickett dan Moos dalam Patrick et al., 2007). Dukungan 

guru memiliki hubungan antar perseorangan yang diberikan guru untuk siswa 
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dengan cara mendidik dan menyediakan siswa sebagai sarana untuk terlibat, 

memfasilitasi kemauan siswa untuk aktif sesuai dengan ketertarikan, pilihan dan 

nilai-nilai yang dimilikinya. Dukungan guru berupa tindakan melalui interaksi 

dengan siswa, guru bisa memberikan dukungan berupa perhatian sehingga 

membuat siswa merasa bahwa dirinya diperhatikan, guru memberikan 

bimbingan membuat siswa merasakan bahwa ada yang menemani dirinya dikala 

sulit (Sarafino dan Smith, 2011). 

Menurut Belmont, et all. (dalam Mardiyah, 2017) guru akan memberikan 

dampak pada perilaku motivasi siswa dengan memenuhi atau mengabaikan 

kebutuhan psikologis dasar siswa. Kebutuhan dasar ini yaitu kebutuhan untuk 

kompetensi, autonomi, dan berhubungan (related) dengan individu lain. 

Berdasarkan kebutuhan dasar tersebut, maka terdapat tiga dimensi dukungan 

guru. Pertama, siswa wajib merasa terhubung (related) dengan guru ketika guru 

mengekspresikan perasaan senang saat berinteraksi dengan siswa. Dari sini 

muncul dimensi dukungan guru yang disebut sebagai keterlibatan. Kedua, 

kebutuhan siswa untuk mendorong kompetensi ketika guru memberikan harapan 

yang jelas, kemungkinan konsisten untuk perilaku, dan bantuan yang memadai, 

yang kemudian semuanya dimasukkan dalam dimensi struktur guru. Ketiga, 

pengalaman autonomi pada siswa akan terbangun ketika guru memberikan 

kebebasan pada siswa dalam kegiatan belajar dan menyediakan koneksi antara 

kegiatan sekolah dan minat siswa, yang kemudian disebut sebagai dimensi 

dukungan autonomi. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka disimpulkan bahwa dukungan 

guru merupakan perilaku positif yang diberikan guru untuk siswa dengan cara 

membangun hubungan interpersonal, mendidik dan memberikan fasilitas kepada 

siswa untuk terus berperan aktif dalam kegiatan akademik di sekolah. 

2. Aspek-aspek dukungan guru 

Aspek-aspek yang ada dalam perilaku dukunga guru menurut Chen, (2005) 

adalah sebagai berikut : 

a. Emotional Support (Dukungan Emosi). 

Kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas yang ada di sekolah terkadang 

membuat individu merasa tidak bersemangat lagi. Dukungan emosi adalah 

dorongan dari guru kepada individu untuk melalui proses akademik yang ada 

di sekolah. Sehingga inidividu mampu lebih bersemangat dan bahagia dalam 

mengerjakan tugas-tugas di sekolah. 

b. Instrumental Support (Dukungan Instrumental). 

Dukungan instrumental adalah dukungan dari guru berupa bantuan dalam 

mengerjakan tugas-tugas sekolah yang ada. Bantuan tersebut berupa 
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kemudahan akses dalam memperoleh alat dan bahan yang memudahkan 

kegiatan belajar di sekolah. 

c. Cognitive Support (Dukungan Kognitif). 

Dukungan kognitif yang diberikan oleh guru berupa diskusi dalam 

pemecahan masalah dari tugas-tugas yang ada. Ketika individu mengalami 

kesulitan dalam pengerjaan tugas, individu akan meminta bantuan strategi 

pemecahan masalah yang ada kepada guru. Bantuan srategi tersebut  

merupakan bagian dari dukungan kognitif. 

 

Adapun aspek self efficacy menurut Belmont, et al (dalam Mardiyah, 2017) 

sebagai berkut: 

a. Keterlibatan (involvement) 

Keterlibatan meliputi kasih sayang guru (kemauan, apresiasi, dan 

kenyamanan dari siswa), attunement (simpati, pemahaman, dan pengetahuan 

tentang siswa), kontribusi sumber daya (bantuan, waktu, dan energi), dan 

dapat dipercaya (kesiapan jika dibutuhkan siswa). 

b. Dukungan autonomi 

Dukungan autonomi meliputi item adanya perilaku mengontrol dari guru 

(pemaksaan melalui kekuatan atau otoritas guru), rasa hormat (mempercayai 

pentingnya pendapat, perasaan, dan rencana siswa), adanya pilihan 

(memotivasi siswa untuk mengikuti minat mereka atau menyediakan pilihan 

bagi siswa), dan relevansi (memaparkan dasar rasional dalam kegiatan 

belajar). 

c. Struktur 

Struktur meliputi adanya kejelasan harapan dari guru, kontingensi 

(konsistensi dan respon yang dapat diduga), bantuan dan dukungan yang 

berguna, dan penyesuaian strategi pengajaran. 

Berdasarkan beberapa pemapara diatas maka disimpulkan bahwa aspek-

aspek dukungan guru terdiri atas emotional support (dukungan emosi), 

instrumental support (dukungan instrumental), cognitive support (dukungan 

kognitif), keterlibatan (involvement), dukungan autonomi dan struktur. 

 

 

D. Hubungan self efficacy dan dukungan guru dengan keterlibatan belajar 

Keterlibata belajar pada siswa merupakan keterlibatan siswa dalam belajar 

secara aktif seperti berjuang, tekun, konsentrasi, memberi perhatian, dan 

mematuhi aturan. Menurut Fredricks et al. (2004) keterlibatan belajar adalah 
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suatu proses keterlibatan belajar siswa dalam kegiatan akademik dan non 

akademik dilihat dari perilaku, emosi dan kognitif yang diperlihatkan siswa di 

lingkungan sekolah maupun kelas. Keterlibatan belajar dapat membangun 

beberapa prespektif yang meliputi rasa memiliki siswa dan keterkaitan dengan 

sekolah, guru, teman sebaya, kenyamanan fisik, self efficacy serta orientasi 

untuk meraih tujuan di dalam kelas (Gibbs & Poskitt, 2010). 

Keterlibatan belajar merupakan bentuk perilaku keterlibatan siswa di sekolah 

yang dapat dilhat dari komponen behavioral, emotional, cognitive, affective dan 

agentic. Behavioral engagement mengacu pada perilaku siswa yang meliputi 

keaktifan siswa di kelas (berdiskusi dan mengajukan pertanyaan) dan 

keterlibatan dalam kegiatan di sekolah. Emotional engagement mengacu pada 

pandangan positif atau negatif terhadap guru, teman sekelas, akademik. 

Cognitive engagement mengacu pada tingkat pemahaman siswa dalam 

pembelajaran, meliputi minat yang diberikan saat belajar dan penguasaan materi 

yang diberikan (Fredricks et al., 2004). Affective engagement mengacu pada 

sejauh mana siswa mampu berinteraksi dengan guru dan teman-temannya baik 

di dalam lingkungan sekolah, serta siswa memiliki rasa keterikatan dengan 

sekolah (Appleton dalam Doll, 2010) dan Agentic engagement merujuk pada 

keterlibatan positif yang diberikan siswa terhadap intruksi yang diterima oleh 

siswa dalam kegiatan belajar (Reeve, 2005). Terdapat dua faktor keterlibatan 

belajar antaranya, faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu dari faktor 

internal salah satunya adalah self efficacy dan faktor ekternal adalah dukungan 

guru. 

Menurut Bandura (1997) memiliki tiga aspek yaitu level, streght dan 

generality. Aspek persepsi tentang derajat kesulitan tugas (level) menjadi aspek 

yang paling berpengaruh pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Aspek 

level akan berkaitan pada pemilihan perilaku yang akan dicoba oleh seseorang 

berdasarkan ekspetasi efficacy pada tingkat kesulitan tugas. Siswa akan 

berupaya mengerjakan tugas tertentu yang mampu mereka kerjakana dan 

sebaliknya siswa yang memunculkan perilaku menghindar dari situasi atau 

perilaku yang dirasa di luar batas kemampuannya. Hal ini terjadi karena persepsi 

siswa tentang tugas atau mata pelajaran sangat menentukan perilaku saat belajar 

di kelas.  

Selanjutnya aspek streght atau ketahanan dari keyakinan atau tujuan dalam 

keterlibatan belajar pada siswa. Aspek ini berhubungan pada derajat kesulitan 

tugas (level) dalam pembelajaran. Siswa yang memiliki derajat kesulitan tuga 
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yang rendah maka akan memiliki keyakinan yang kuat dalam menyelesaikan 

tugas, begitupun sebaliknya siswa yang memiliki derajat kesuliatan kesulitan 

yang tinggi maka lemah keyakinan yang dirasakan siswa dalam menyelesaikan 

tugas. Maka dari itu perlu adanya aspek generality dimana hal tersebut akan 

memantapkan perilaku siswa dalam meyakini akan kemampuannya. Ini artinya 

siswa akan lebih mengetahui batasan dan situasi tertentu serta memiliki 

serangkaian aktivitas yang lebih bervariasi dalam mengerjakan tugas sehingga 

siswa akan lebih yakin untuk menyeleasikan tugas di sekolah. 

Keyakinan siswa dalam menghadapi kesulitan juga akan mempengaruhi 

keterlibatan belajar yaitu membuat siswa cenderung lebih bekerja keras saat 

menghadapi kesulitan tugas dengan keyakinan akan keterampilan yang 

dimilikinya. Selaras dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukaromah 

(2018) menyatakan terdapat pengaruh self efficacy dengan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang memiliki self efficacy yang tinggi 

akan memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan kerja keras, tekun 

dan meminta bantuan dengan sopan ketika mengalami kesulitan. Sebaliknya jika 

siswa memiliki self efficacy yang rendah maka akan memunculkan perilaku 

menghindar ketika menghadapi tugas atau mata pelajaran yang sulit misalnya 

dengan bermain handphone ketika jam pelajaran dan menyontek pada teman. 

Dukungan guru merupakan suatu perilaku guru yang diberikan kepada 

siswa untuk mendukung kegiatan akademik di sekolah (Chen, 2005). Dukungan 

guru mengacu pada persepsi siswa bahwa guru menjalin hubungan interpersonal 

yang berkualitas dengan siswa, memberikan kebebasan untuk siswa menentukan 

perilakunya, dan memberikan informasi yang menolong siswa untuk mencapai 

hasil yang diinginkan (Skinner & Belmont, 1993). Terdapat tiga aspek dalam 

dukungan guru  (Chen, 2005) yaitu emotional support, intrumental support dan 

cognitive support. Aspek pertama dukungan guru menurut Chen (2005) adalah 

emotional support. Emotional support merupakan dukungan guru berupa afeksi 

melalui proses pembelajaran yang diberikan guru kepada siswa sehingga siswa 

merasa nyaman, bersemangat dan bahagia. Emotional support berkaitan dengan 

salah satu aspek keterlibatan belajar menurut Fredricks, et al (2004) yaitu 

emotional engagement. Emotional engagement merupakan reaksi afektif siswa 

yang dapat mempengaruhi semangat mengerjakan tugas-tugas di kelas. 

Dukungan yang berhubungan dengan aspek emosional akan mendukung siswa 

dalam kegiatan belajar dan juga membangun hubungan intepersonal yang baik 

kepada guru ataupun teman sebaya. Hubungan intepersonal yang baik akan 

meningkatkan semangat yang tinggi dalam belajar sehingga siswa akan 

memunculkan perilaku yang baik di dalam kelas. Keaktifan belajar siswa di 
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dalam kelas dipengaruhi oleh perilaku yang baik didasari pada semangat yang 

tinggi pada siswa, ini termasuk dalam aspek behavioral engagement. 

Aspek kedua dan ketiga dukungan guru adalah instrumental support dan 

cognitive support. Kedua aspek tersebut saling berkaitan karena cognitive 

support berupa strategi pemecahan masalah yang memerlukan instrumental 

support berupa alat dan bahan pula untuk menyelesaikannya. Kedua aspek ini 

ada kaitanya dengan aspek kognitif dalam keterlibatan belajar dimana siswa 

terlibat dalam penyusunan strategi tentang menyelesaikan masalah dan tugas 

sekolah. Dukungan instrumental dan kognitif akan memberikan siswa sumber 

daya yang dibutuhkan sekaligus strategi yang lebih efektif dalam 

keterlibatannya dalam menyelesaikan permasalahan dan tugas. 

Aspek performa pembelajaran juga tercakup dengan instrumental dan 

cognitive support. Guru akan membantu siswa ketika siswa mengalami kesulitan 

dalam pemecahan masalah, maupun memberikan kemudahan akses untuk 

mendapatkan alat dan bahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 

Dukungan tersebut akan berdampak kepada penyelesaian masalah yang lebih 

baik, dan menghasilkan performa pemebelajaran yang lebih baik. Kepercayaan 

diri akan performanya juga dapat mendorong siswa terlibat dalam kegiatan 

akademik maupun non akademik. 

Selaras dalam penelitian yang dilakukan oleh Jani (2017) menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara dukungan guru dengan keterlibatan belajar pada 

siswa. Semakin tinggi dukungan guru pada siswa, maka semakin tinggi tingkat 

keterlibatan belajarnya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah dukungan pada 

siswa, maka semakin rendah pula tingkat keterlibatan belajar. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 Kerangka pikir hubungan antara  X1 dan X2 dengan Y. 

 

Keterlibatan belajar adalah suatu proses keterlibatan belajar siswa 

dalam kegiatan akademik dan non akademik dilihat dari perilaku, emosi dan 

kognitif yang diperlihatkan siswa di lingkungan sekolah maupun kelas 

(Fredricks et al., 2004).  Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dibagi 

menjadi dua yaitui faktor lingkungan dan faktor  individu, faktor lingkungan yaitu 

school-level, classroom context (dukungan guru, teman sebaya, struktur 

kelas, dukungan otonomi, karakteristik tugas), keluarga. Sedangkan faktor 

individu antara lain : pribadi siswa ( karaktristik siswa, keadaan emosi 

siswa, self efficacy dan motivasi internal), kelompok minoritas, siswa 

berkebutuhan khusus. 

Menurut Fredricks et al. (2004) faktor individu siswa mampu 

mempengaruhi diri siswa dalam keterlibatan belajar di kelas. Salah satunya 

adalah self efficacy. Berdasarkan literatur mengungkapkan bahwa siswa 

yang terlibat secara kognitif akan merasa percaya diri tentang diri mereka 

sebagai pelajar yang mampu. hal ini menunjukkan keterkaitan dengan self-
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efficacy. Siswa yang memiliki self efficacy yang tinggi berpartisipasi lebih 

aktif dalam pembelajaran, lebih rajin, bertahan lebih baik, dan 

menyelesaikan tugas lebih baik daripada siswa yang memiliki self-efficacy 

yang lebih rendah. Self efficacy sangat berpengaruh dalam keterlibatan 

belajar dan akhirnya akan mempengaruhi pencapaian dan hasil 

pembelajaran (Gibbs & Poskitt, 2010). 

Selain self efficacy, faktor lain nya adalah dukungan guru. Dukungan 

guru hubungan interpersonal antara guru dan siswa. Dukungan guru 

merupakan suatu perilaku guru yang diberikan kepada siswa untuk 

mendukung kegiatan akademik di sekolah (Chen, 2005). Siswa seringkali 

menghabiskan banyak waktu di sekolah, hal ini yang menyebabkan siswa 

memiliki kecenderungan berinteraksi bersama teman sebaya dan guru 

dengan intensitas yang tinggi. Pada umumnya, guru memiliki peran yang 

lebih tidak kalah penting bila dibandingkan dengan teman sebaya. 

Hubungan antara guru dengan siswa dapat mengembangkan sistem nilai 

akademis, mempertahankan keterlibatan dalam jangka panjang, dan 

membentuk identitas diri siswa sebagai pembelajar (McHugh, Horner, 

Colditz, & Wallace, 2013). Hal ini dikarenakan guru menggantikan peran 

orangtua di sekolah. Adanya dukungan dari guru akan mendorong 

terciptanya situasi kelas yang kondusif. Situasi kelas yang lebih kondusif 

mampu membuat siswa merasa nyaman berada di kelas sehingga membuat 

siswa merasa terikat dengan guru bahkan sekolah dan secara tidak langsung 

hal ini akan menumbuhkan keterlibatan belajar (Jani, 2017). 

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa self 

efficacy dan dukungan guru merupakan faktor yang memperngaruhi 

keterlibatan belajar pada siswa. Keterlibatan belajar dapat dipengaruhi oleh 

self efficacy dan dukungan guru. Siswa yang memiliki self efficacy yang 

tinggi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Siswa yang 

mendapatkan dukungan dari guru , maka akan memberikan pengaruh yang 

positif bagi siswa tersebut dalam keterlibatan belajar di sekolah.  

 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis yang bisa diajukan sebagai 

berikut. 

1. Ada hubungan antara self efficacy dan dukungan guru dengan keterlibatan 

belajar pada siswa SMP. 
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2. Ada hubungan antara self efficacy dengan keterlibatan belajar pada siswa 

SMP. 

3. Ada hubungan antara dukungan guru dengan keterlibatan belajar pada siswa 

SMP 
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