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ABSTRAK 

Priyambodo, Farid. 2016. Hubungan antara Sense of Belonging pada Sekolah 

dengan Student Engagement pada Pembelajaran. Skripsi. Jurusan Psikologi 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Tri 

Esti Budiningsih, S.Psi, M.A. 

Kata kunci: Sense of Belonging, Student Engagement, Siswa SMP 

Student engagement dalam kegiatan belajar sangat diperlukan agar tujuan 

belajar tercapai. Student engagement dalam pembelajaran melibatkan tiga dimensi 

yang saling berkaitan yaitu behavioral engagement, emotional engagement dan 

cognitive engagement. Siswa dengan engagement yang tinggi akan mampu meraih 

prestasi akademik yang baik, namun sebaliknya siswa dengan engagement rendah 

akan mendapatkan prestasi yang rendah pula, bahkan bisa menyebabkan siswa 

putus sekolah. Salah satu factor yang diduga erat berkaitan dengan student 
engagement adalah sense of belonging. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara sense of belonging pada sekolah dengan 

student engagement pada pembelajaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Bonang. Jumlah sampel sebanyak 

populasi penelitian yaitu 213 siswa. Namun karena untuk uji coba alat ukur maka 

diambil subjek 30 siswa sehingga jumlah subjek menjadi 183 siswa. Teknik 

sampling yang dipakai yaitu sampling jenuh. Pengambilan data menggunakan 

skala student engagement dengan 17 item dan skala sense of belonging dengan 28 

item. Pada skala student engagement mempunyai koefisien validitas sebesar 0,372 

sampai 0,624 dengan koefisiensi reliabilitas sebesar 0,806. Sedangkan pada skala 

sense of belonging mempunyai koefisien validitas berkisar antara 0,387 sampai 

0,726 dengan koefisiensi reliabilitas sebesar 0,903. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa student engagement siswa kelas VIII 

SMP N 1 Bonang berada pada kategori sedang dengan persentase 79%. Adapun 

sense of belonging siswa kelas VIII SMP N 1 Bonang berada pada kategori 

sedang dengan persentase 75,40%. Metode analisis menggunakan product 
moment dengan hasil koefisiensi korelasi (rxy) = 0,563 dengan nilai signifikansi 

0,000 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa “ada hubungan positif antara 

sense of belonging pada sekolah dengan student engagement pada pembelajaran “. 

Semakin tinggi sense of belonging maka semakin tinggi pula student engagement,
begitu pula sebaliknya semakin rendah sense of belonging maka semakin rendah 

pula student engagement.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan suatu bangsa dan 

berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Melalui pendidikan diharapkan adanya sebuah pencapaian diri manusia dalam 

meningkatkan sumber daya dan kualitas dirinya sendiri. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan dalam pendidikan yaitu dengan meningkatkan mutu, efektifitas, 

dan efisiensi dalam pembelajaran. Pembelajaran sendiri dalam Undang – Undang 

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 Pembelajaran dapat berlangsung efektif apabila terjadi interaksi antara 

siswa dengan guru. Terjadinya interaksi menunjukkan bahwa siswa ikut terlibat 

dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa atau yang sering disebut dengan 

student engagement merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh setiap 

siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Student engagement sendiri 

merupakan salah satu indikator dari berhasilnya proses pembelajaran yang akan 

berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Apabila engagement siswa tinggi maka 

tujuan belajar yang diinginkan akan tercapai. Namun sebaliknya apabila 

engagement siswa rendah maka bisa jadi siswa akan putus sekolah. 

 



2 
 

 
 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah siswa Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 1 Bonang kelas VIII. SMP merupakan jenjang pendidikan 

dasar pada pendidikan formal setelah lulus sekolah dasar. Pelajar sekolah 

menengah pertama umumnya berusia 13 – 15 tahun, yang mana usia tersebut 

termasuk dalam usia remaja awal (Papalia, Olds, dan Feldman 2009 : 8). Menurut 

Papalia, Olds, dan Feldman (2009 : 8), masa remaja awal adalah masa peralihan 

dari masa kanak – kanak, dimana pada masa ini memberikan kesempatan untuk 

tumbuh, tidak hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif 

dan sosial.  

Sedangkan menurut Ali dan Asrori (2004 : 67-69) masa remaja merupakan 

masa peralihan antara masa anak – anak ke masa dewasa. Pada masa ini remaja 

mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan 

emosional. Masa ini biasanya dirasakan sebagai masa sulit, baik bagi remaja 

sendiri maupun keluarga dan lingkungannya. Remaja memiliki energi  yang besar, 

emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Sehingga 

tidak heran bila dalam pembelajaran, sering terjadi permasalahan.  

National Research Council & Institute of Medicine menyebutkan bahwa 

salah satu  masalah yang dihadapi remaja dalam pembelajaran adalah rendahnya 

tingkat prestasi akademik, tingginya tingkat kebosanan siswa, ketidakpuasan, dan 

tingginya angka putus sekolah khususnya di daerah perkotaan (Fredricks, 

Blumenfeld & Paris, 2004 : 59). Lebih lanjut Bukett & Pope menjelaskan bahwa 

siswa melihat sekolah sebagai tempat yang membosankan, dimana siswa mencoba 
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untuk mendapatkan nilai dengan upaya seminimal mungkin (Fredricks, 

Blumenfeld & Paris, 2004 : 59-60).  

Berhasilnya pembelajaran dalam sekolah membutuhkan keterlibatan aktif 

siswa karena keterlibatan merupakan inti yang mendasari keberhasilan dalam 

pembelajaran bagi semua sekolah, baik yang berada di perkotaan, pinggiran kota, 

atau pedesaan. Siswa yang tidak memberikan perhatian saat pelajaran berlangsung 

biasanya mengalihkan perhatiannya dengan kegiatan diluar sekolah untuk mengisi 

waktu dan perhatian mereka, seperti bekerja, olahraga, bermain video game dan 

melakukan kegiatan sosial (National Research Council Institute of Medicine, 2004 

: 1). 

Sebuah survey menunjukkan bahwa lebih dari separuh siswa di kelas 8, 

10, dan 12 melewatkan 1 hari sekolah selama periode 4 minggu, yaitu 55% untuk 

kelas 8, 60% untuk kelas 10, dan 72% untuk kelas 12 (National Center for 

Education Statistics, 2002 : 71). Sedangkan di Indonesia sendiri  menurut survei 

yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) (2013 : 42) terhadap anak remaja berusia 15 tahun menunjukkan bahwa 

siswa Indonesia yang datang terlambat di kelas dalam periode 2 minggu sebanyak 

30%. Sedangkan untuk siswa yang meninggalkan kelas sebanyak 25% dan siswa 

yang meninggalkan sekolah selama periode 2 minggu sebanyak 12% (OECD,

2013 : 48-49). 

Sementara di SMP N 1 Bonang sendiri khususnya kelas VIII cukup 

banyak siswa yang melakukan perilaku membolos, ini dapat dilihat dari data 

persensi tahunan siswa pada tahun ajaran 2015/2016 yang menunjukkan sebanyak 
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32%  siswa pernah melakukan perilaku membolos. Jika perilaku membolos terus 

dilakukan bukan tidak mungkin siswa akan putus sekolah. Ekstrom dkk 

(Fredricks, Blumenfeld, dan Paris, 2004 : 71) menyebutkan bahwa siswa yang 

putus sekolah hanya mengerahkan sedikit usaha, kurang berpartisipasi dalam 

kegiatan sekolah, dan memiliki masalah disiplin di sekolah. 

Putus sekolah adalah indikasi yang paling terlihat dari ketidakterlibatan 

siswa dalam tujuan akademik dan program sekolah. Meskipun demikian banyak 

juga siswa yang tidak putus sekolah meskipun tidak teratur dalam menghadiri 

sekolah, mengerahkan usaha yang sedang dalam tugas sekolah, dan sedikit belajar 

(National Research Council, 2004 : 2). 

Berdasarkan data dari Pusat Statistik Pendidikan Kemendiknas (2012), 

sebanyak 146.871 siswa SMP atau 1,57% dari total seluruh siswa SMP di 

Indonesia mengalami putus sekolah. Sedangkan menurut survei yang dilakukan 

oleh High School Survey of Student Engagement (HSSSE) pada tahun 2006 

menyatakan bahwa 22% siswa sekolah tinggi mengalami putus sekolah dan 

sebagian besar siswa menyatakan bahwa alasannya karena mereka tidak suka 

sekolah (73%), tidak suka dengan gurunya (61%), atau tidak mempunyai nilai 

yang bagus (60%), (Shernoff, 2013 : 4). Siswa yang tidak terlibat atau tidak 

senang dengan sekolah, biasanya menunjukkan perilaku membolos, bersikap 

pasif, tidak berusaha keras, bosan, mudah menyerah, dan menampilkan emosi 

negatif seperti marah, menyalahkan dan mengingkari (Skinner dan Belmont, 1993 

dalam Fredricks dkk., 2011 : 2).
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Sementara hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SMP N 

1 Bonang pada kelas VIII, menunjukkan bahwa masalah yang paling sering 

muncul adalah masalah dalam kegiatan pembelajaran yaitu interaksi hanya 

berlangsung satu arah. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa ketika 

proses pembelajaran berlangsung para siswa asik ngobrol sendiri, mengantuk, dan 

siswa tidak fokus pada pembelajaran. Ketika tidak jelas dengan apa yang 

diterangkan oleh guru, para siswa hanya diam dan hanya bertanya pada temannya.  

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan guru, para siswa hanya 

bersikap pasif dan tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Sikap pasif dan tidak 

terlibat dalam pembelajaran tersebut dapat terlihat dari perilaku para siswa yang 

ketika diminta untuk bertanya tidak ada yang bertanya, ketika diberi pertanyaan 

tidak ada yang menjawab, ketika diterangkan asik ngobrol sendiri, melamun dan 

pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru hanya sebagian siswa yang 

mengerjakannya, selain itu banyak siswa yang sering membolos. Sedangkan 

wawancara dengan beberapa siswa mengatakan bahwa siswa sering merasa bosan 

ketika mengikuti pembelajaran. 

Menurut Willms, Friesen, dan Milton (Dunleavy, Milton, & Crawford, 

2010 : 3) sebagian besar siswa mulai menunjukkan ketidakterlibatan dalam belajar 

dari kelas 6 SD hingga kelas 9 SMP dan secara konsisten menunjukkan 

keterlibatan yang rendah pada kelas 12 SMA. Dari tingkat sekolah menengah 

banyak anak – anak yang menunjukkan rendahnya komitmen terhadap aktivitas 

sekolah, ketidak senangan kepada sekolah, rendahnya ikatan sosial, dan 

rendahnya hubungan dengan teman sebaya. Karakteristik ini berlanjut di tahun 



6 
 

 
 

kedua sekolah dimana tingkat resiko mengalami kekacauan perilaku, rendahnya 

prestasi, dan menarik diri dari sekolah (Willms, 2003 : 10).

Berdasarkan sebuah penelitian, disengagement atau ketidakterlibatan siswa 

dalam pembelajaran sudah mencapai pada level kronis, yaitu menimpa 40% 

sampai 60% dari siswa sekolah menengah (Marks, 2000 : 156). Bahkan menurut 

Fredricks dan McColskey ketidakterlibatan siswa mengalami peningkatan dari 

sekolah dasar hingga sekolah menengah dengan perkiraan 25 – 40% remaja 

menunjukkan tanda – tanda ketidakterlibatan (seperti, apatis, tidak berusaha 

sangat keras, dan tidak memperhatikan) (Christenson dkk., 2012 : 763).  

 Sementara itu Fredricks, Blumenfeld, dan Paris (2004 : 62-65)

mendefinisikan student engagement melalui tiga dimensi; 1) keterlibatan perilaku, 

2) keterlibatan emosi, dan 3) keterlibatan kognitif. Keterlibatan perilaku meliputi 

keterlibatan siswa pada tugas akademik seperti usaha, bertanya dan 

memperhatikan di kelas. Keterlibatan emosi berhubungan dengan perasaan siswa 

seperti bosan, cemas, dan senang di kelas. Dan keterlibatan kognitif adalah 

investasi siswa dalam pembelajaran yang diukur dengan hubungan antar individu, 

komitmen untuk kerja keras dan mempunyai harapan yang lebih.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMP N 1 

Bonang menunjukkan bahwa sebanyak 60% siswa memiliki keterlibatan yang 

rendah pada pembelajaran dan 40% sisanya berada pada kategori sedang. 

Sementara student engagement atau keterlibatan siswa pada pembelajaran jika 

dilihat secara spesifik berdasarkan tiap dimensi, dimensi keterlibatan perilaku 

berada pada kategori rendah sebanyak 60%, sedangkan sisanya masing-masing 
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20% berada pada kategori sedang dan tinggi. Sedangkan pada dimensi emosi 

menunjukkan sebanyak 50% siswa memiliki keterlibatan yang rendah dan 20% 

berada pada kategori sedang dan 30% berada pada kategori tinggi. Pada dimensi 

kognitif menunjukkan sebanyak 90% siswa memiliki keterlibatan yang rendah dan 

sisanya 10% memiliki keterlibatan yang tinggi. Data ini menunjukkan bahwa 

masih rendahnya keterlibatan siswa kelas VIII SMP N1 Bonang dalam mengikuti 

kegiatan belajar. 

Akibatnya hal ini berdampak pada rendahnya hasil nilai mid tes yang 

siswa lakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil mid tes yang telah 

dilakukan di SMP N 1 Bonang, dari 213 siswa kelas VIII sebanyak 66% siswa 

mendapatkan nilai dibawah KKM, sedangkan 34% lainnya mendapat nilai diatas 

KKM. Hal ini seperti yang ungkapkan oleh Finn dan Zimmer bahwa keterlibatan 

atau engagement berpengaruh pada prestasi akademik. Menurutnya siswa yang 

terlibat secara akademik dan sosial di sekolah akan meraih prestasi yang lebih 

baik dan mendapatkan respon yang positif dari guru (Christenson dkk., 2012 : 

122). 

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Steinberg dkk., 

menyatakan bahwa dua pertiga dari siswa di sekolah menyatakan bahwa mereka 

berbuat curang pada tes sekolah, dan 90% mengatakan mereka menyalin 

pekerjaan orang lain selama satu tahun akademik (shernoff, 2013: 6). Siswa yang 

terlibat dalam pembelajaran lebih mungkin untuk mendapatkan nilai yang lebih 

baik dan melakukan dengan baik pada tes standar (Fredricks, Blumenfeld, dan 

Paris 2004). Selain itu siswa yang terlibat dengan sekolah juga lebih mungkin 
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untuk belajar, untuk menemukan pengalaman yang bermanfaat, untuk lulus, dan 

untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi (Marks, 2000: 154). Sedangkan 

kurangnya keterlibatan mempunyai pengaruh terhadap prestasi siswa yang dapat 

menyebabkan perilaku menyimpang di sekolah dan pada akhirnya berujung pada 

siswa meninggalkan sekolah (Marks, 2000: 155). 

Skinner dkk. (Handelsman dkk., 2005 : 185) mengungkapkan bahwa

student engagement penting bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran karena 

memperlihatkan tingkat perhatian, usaha, persistensi, emosi positif dan komitmen 

dari seorang pelajar dalam proses belajarnya. Selain itu siswa yang terlibat 

menunjukkan keterlibatan dalam perilaku belajar dan emosi positif, mereka juga 

bertahan dalam menghadapi tantangan (Connell 1990; Connell dan Wellborn 1991 

dalam Fredricks dkk., 2011 : 2).  

 Salah satu indikasi rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

adalah karena siswa merasa dirinya kurang didukung oleh lingkungan. Dari hasil 

wawancara dengan 4 orang siswa, sebagian besar mengatakan bahwa mereka 

tidak mendapat dukungan dari teman, keluarga dan guru dalam pembelajaran, 

mereka selalu diajak teman untuk bermain dan mengobrol ketika pelajaran 

berlangsung. Sehingga teman yang sedang memperhatikan merasa terganggu, 

akibatnya perhatian mereka terhadap pembelajaran berkurang.  

Sedangkan orang tua mereka tidak terlalu peduli dengan sekolah anaknya, 

ini terlihat dari pernyataan siswa dengan mengatakan “mau sekolah atau tidak 

terserah kamu, yang nantinya menanggung kamu sendiri”. Selain itu siswa juga 

merasa kurang didukung oleh guru, hal ini karena siswa merasa sering dimarahi. 
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Perasaan siswa dimana dirinya merasa diterima, dihargai, termasuk, dan didukung 

oleh lingkungan sosial di sekolah itulah yang disebut sense of belonging

(Goodenow, 1993 : 80). 

Siswa yang mempunyai sense of belonging yang baik merasa lebih 

percaya diri, bekerja lebih keras, mudah beradaptasi, memberikan pengaruh 

positif, dan tampil lebih baik di sekolah (Furrer & Skinner, 2003 : 149). Selain itu 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Furrer & Skinner (2003 : 158) 

menyebutkan bahwa siswa yang mempunyai sense of belonging yang tinggi 

menunjukkan keterlibatan emosi dan perilaku yang baik di sekolah.  Blimling dkk 

(Gunuc, 2014 : 217) salah satu konsep yang penting bagi keterlibatan siswa adalah 

sense of belonging. Penelitian menyatakan bahwa siswa yang memiliki sense of 

belonging pada lingkungan pendidikan lebih termotivasi, lebih terlibat pada 

aktivitas sekolah dan kelas (Osterman, 2000). Ketika siswa merasakan sense of 

belonging pada sekolah, keterlibatan siswa seringkali meningkat (Juvonen, 

Espinoza and Knifsend, 2012 dalam OECD, 2013 : 40). 

Sense of belonging merupakan salah satu komponen penting dari 

psikologi, karena sense of belonging memiliki pengaruh positif pada prestasi 

akademik dan motivasi (Goodenow, 1993; Kember, Lee & Li, 2001 dalam Gunuc, 

2014 : 217). 

Ketika siswa merasa dirinya diterima, dihargai dan didukung oleh 

lingkungan sekolah dan siswa merasa bahagia serta percaya diri dalam proses 

pembelajaran maka diharapkan siswa akan ikut terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Sehingga pembelajaran dapat berlangsung efektif.  
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Penelitian mengenai student engagement pada proses pembelajaran di 

Indonesia masih sedikit, sehingga hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. 

Fenomena ketidakterlibatan siswa saat proses pembelajaran tentu sangat  

merugikan siswa sendiri karena akan berpengaruh pada hasil pendidikan yang 

mereka raih, selain itu fenomena ini dapat menjadikan Indonesia memiliki 

generasi penerus bangsa yang memiliki daya juang yang rendah. Untuk itu 

peneliti tertarik untuk meneliti adakah hubungan antara sense of belonging pada 

sekolah dengan student engagement pada pembelajaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah 

yang ingin ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Apakah ada hubungan antara sense of belonging pada sekolah dengan student 

engagement pada pembelajaran. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sense of belonging pada 

sekolah dengan student engagement pada pembelajaran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 
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 Dari segi teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan ilmiah terhadap pengembangan psikologi pendidikan, khususnya yang 

berkaitan dengan sense of belonging pada sekolah dan student engagement pada 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah  

a. Bagi Siswa  

Diharapkan penelitian ini mampu menyadarkan siswa akan pentingnya 

meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan akan semakin memotivasi guru dalam upaya 

untuk lebih melibatkan siswa dalam setiap proses pembelajaran dan 

membuat siswa merasa senang di sekolah. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik, penentu kebijakan 

dalam lembaga pendidikan dan pemerintah secara umum. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi, pertimbangan atau bahkan 

dikembangkan lebih lanjut tentang student engagement. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Student Engagement 

2.1.1 Definisi Student Engagement 

 Definisi tentang student engagement telah mengalami perkembangan lebih 

dari 2 dasawarsa terakhir. Pada awalnya student engagement didefinisikan sebagai 

perilaku yang dapat diamati seperti partisipasi siswa dan waktu yang digunakan 

untuk mengerjakan tugas (Brophy dalam Fredricks dkk., 2011 : 1). Definisi ini 

menjelaskan bahwa ketika proses belajar berlangsung siswa secara aktif ikut 

terlibat, dan hal ini ditunjukkan dari perilaku siswa seperti bertanya, berdiskusi, 

dan cara siswa memanfaatkan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas – tugas.  

Menurut Newmann siswa dapat dikatakan memiliki keterlibatan yang  

“positif” ketika siswa mampu menggunakan waktu yang banyak dan berjuang 

untuk mengerjakan tugas, peduli terhadap kualitas pekerjaannya, dan mereka 

berkomitmen kepada diri mereka sendiri untuk melampaui harapan (Shernoff, 

2013 : 47). Kemudian penelitian yang berkembang memasukan aspek afektif 

dalam konsep student engagement.  

Mark (2000 : 154-155) mendefinisikan student engagement sebagai proses 

psikologi, seperti perhatian, minat, investasi dan usaha yang dikerahkan siswa 

dalam proses pembelajaran. Definisi ini mencakup aspek afeksi dan partisipasi 

perilaku siswa dalam pembelajaran. Saat proses pembelajaran berlangsung siswa 
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tidak hanya terlibat secara perilaku tetapi juga didasari pada keterlibatan afeksi 

seperti menaruh minat dan perhatian. Berhasilnya siswa dalam proses belajar 

berawal dari minat dan rasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Namun 

apabila siswa terlibat dalam pembelajaran tanpa dasar minat dan rasa senang maka 

pembelajaran akan berlangsung kurang efektif, karena keterlibatan siswa terjadi 

karena keterpaksaan.  

Sejalan dengan Marks yang menyatakan bahwa keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran memerlukan keterlibatan pada aspek afektif dan perilaku, Furrer & 

Skinner (2003 : 149) mendefinisikan student engagement sebagai keaktifan siswa, 

tujuan terarah, fleksibel, konstruktif, gigih, dan fokus berinteraksi dengan 

lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Pada definisi ini siswa yang terlibat dalam 

proses pembelajaran akan menunjukkan perilaku aktif, selain itu siswa juga 

memiliki tujuan yang ingin dicapai, tidak mudah menyerah dalam menghadapi 

tantangan dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya maupun guru dengan 

baik.  

Student engagement sendiri sangat penting bagi proses pembelajaran 

karena akan berpengaruh pada hasil akademik. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Finn dan Zimmer yang menyatakan bahwa engagement atau 

keterlibatan berpengaruh pada prestasi akademik. Menurutnya siswa yang terlibat 

secara akademik dan sosial di sekolah akan meraih prestasi yang lebih baik dan 

mendapatkan respon yang positif dari guru (Christenson dkk., 2012 : 122). 

Sementara Akey (Gibbs & Poskitt, 2010 : 9) mendefinisikan student 

engagement sebagai tingkat partisipasi dan minat intrinsik yang ditunjukkan siswa 
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di sekolah. Keterlibatan dalam pengertian ini juga melibatkan dua aspek yaitu 

perilaku, seperti (tekun, berusaha, menaruh perhatian) dan sikap, seperti 

(motivasi, nilai – nilai pembelajaran yang positif, antusiasme, minat dan 

kebanggaan dalam keberhasilan). Dengan keterlibatan seperti itu, siswa akan 

mencari kegiatan untuk ikut terlibat baik di dalam maupun diluar kelas yang 

mengarah pada keberhasilan belajar. Siswa yang terlibat dalam proses 

pembelajaran akan menunjukkan rasa ingin tahu, keinginan untuk tahu lebih 

banyak, dan memiliki reaksi emosional yang positif untuk belajar.  

Senada dengan itu Taylor, Hunter, Melton dan Goodwin (Wonglorsaichon, 

Wongwanich dan Wiratchai, 2014 : 1749) menyatakan bahwa student engagement

berhubungan dengan ungkapan siswa dalam berpendapat atau bersikap dan 

berprilaku. 

 Kemudian penelitian yang berkembang memasukkan aspek kognitif dalam 

dimensi student engagement. Menurut National Research Council and Institute of 

Medicine (2004 : 31) mendeskripsikan student engagement sebagai keterlibatan 

perilaku (ulet, memiliki daya juang yang tinggi, dan menaruh perhatian), emosi 

(menaruh minat, antusias, dan bangga akan kesuksesan yang dicapai), dan mental 

atau kognitif (memecahkan masalah dan menggunakan strategi metakognitif). 

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh National Research Council 

and Institute of Medicine, Fredricks, Blumenfeld, dan Paris (2004 : 62-64) 

mendefinisikan student engagement melalui tiga dimensi, yaitu1) keterlibatan 

perilaku (behavioral engagement) yang berfokus pada partisipasi siswa seperti 

berusaha, persisten, konsentrasi, memberikan perhatian, mengajukan pertanyaan, 
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dan berkontribusi pada diskusi kelas, 2) keterlibatan emosi (emotional 

engagement) yang berfokus pada reaksi emosi siswa di kelas seperti menaruh 

minat, bosan, senang, sedih dan cemas, 3) keterlibatan kognitif (cognitive 

engagement) berfokus pada  investasi siswa dalam pembelajaran yang diukur 

dengan hubungan antar individu, komitmen untuk kerja keras dan mempunyai 

harapan yang lebih.  

 Sedangkan menurut Australian Council for Educational Research (ACER)

(2008 : 1) student engagement didefinisikan sebagai keterlibatan siswa dengan 

kegiatan dan kondisi yang cenderung menghasilkan pembelajaran yang 

berkualitas tinggi. Yang dimaksud dari definisi ini adalah bagaimana siswa dapat 

memilih kegiatan dan menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan yang 

mendorongnya untuk dapat meraih prestasi akademik.  

  Pendapat yang lain diungkapkan oleh Christenson, Reschly dan wylie 

(2012 : 817) yang menyatakan bahwa student engagement atau keterlibatan siswa 

mengacu pada partisipasi aktif siswa dalam kegiatan akademik dan 

ekstrakulikuler, dan komitmen untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran. Siswa 

yang terlibat akan menemukan makna dari belajar dan diinvestasikan dalam masa 

depan mereka. Keterlibatan meliputi keterlibatan perilaku, kognitif, dan afektif.  

Keterlibatan siswa mendorong siswa untuk belajar, berusaha dan mengeluarkan 

energi lebih.  

Sementara Skinner dan Pitzer mendefinisikan engagement kedalam dua 

bagian, yang pertama school engagement atau keterlibatan sekolah yaitu mengacu 

pada keterlibatan anak – anak dan remaja dalam kegiatan sekolah, termasuk 
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akademis, olahraga, band, organisasi siswa, dan kegiatan ektrakurikuler. 

Keterlibatan semacam ini membuat siswa lulus dari sekolah dan melindungi siswa 

dari perilaku membolos dan putus sekolah. Sedangkan definisi ke dua yaitu class 

engagement atau keterlibatan di dalam kelas yang didefinisikan sebagai 

keterlibatan siswa dengan karya akademis seperti antusias, bersedia, memiliki 

emosi positif, dan partisipasi kognitif yang berfokus pada kegiatan belajar di 

sekolah. Keterlibatan semacam ini sangat penting karena kondisi ini diperlukan 

siswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik dengan baik dan 

siswa akan menghabiskan waktu di dalam kelas untuk memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan (Christenson, Reschly & wylie, 2012 : 22).  

Lebih lanjut Skinner dan Pitzer menyebutkan bahwa meskipun siswa ikut 

terlibat dengan keterlibatan sekolah atau school engagement namun apabila tidak 

terlibat di dalam kelas atau class engagement maka siswa tidak akan mencapai 

prestasi akademik yang baik kecuali mereka secara konstruktif terlibat dengan 

karya akademis di kelas. Dari penjelasan Skinner dan Pitzer tersebut dapat 

dikatakan bahwa keterlibatan siswa pada sekolah tidak akan berpengaruh pada 

prestasi akademik siswa tanpa disertai dengan keterlibatan siswa di dalam kelas, 

sebaliknya keterlibatan siswa di kelas akan mengarah pada prestasi akademik 

meskipun siswa tidak terlibat dengan kegiatan di sekolah seperti ekstrakulikuler. 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi 

student engagement, dapat disimpulkan bahwa student engagement adalah  

kesediaan siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran yang 

didasarkan pada minat siswa dengan melibatkan tiga dimensi yaitu behavioral 
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(berusaha, bersungguh – sungguh, konsentrasi, memberikan perhatian, mematuhi 

peraturan, dan berkontribusi dalam diskusi kelas), emotional (reaksi emosi positif 

siswa, senang, motivasi, dan antusias), dan cognitive (investasi siswa dalam 

belajar dan strategi regulasi diri yang digunakan).  

2.1.2 Dimensi Student Engagement 

 Menurut Fredricks, Blumenfeld, dan Paris (2004 : 62), student engagement

merupakan metakonstruk yang terdiri dari tiga dimensi yaitu, behavioral 

engagement, emotional engagement dan cognitive enaggement. 

1. Behavioral Engagement

 Menurut Fredricks, Blumenfeld, dan Paris (2004 : 62) behavioral 

engagement didefinisikan sebagai perilaku positif, seperti mematuhi peraturan 

sekolah, mengikuti norma kelas, serta tidak adanya tingkah laku mengganggu dan 

terlibat dalam masalah pelanggaran di sekolah atau di kelas. Selain itu Fredricks 

dkk., juga menambahkan bahwa perilaku positif juga harus ditunjukkan dalam 

tugas akademik dan ketika proses pembelajaran berlangsung, seperti berusaha, 

tekun, konsentrasi, memperhatikan saat kegiatan belajar berlangsung, mengajukan 

pertanyaan dan berkontribusi dalam diskusi kelas.  

Siswa yang menunjukkan keterlibatan perilaku yang tinggi akan selalu 

berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik mungkin, 

selain itu siswa juga akan memperhatikan dan berkonsentrasi ketika guru 

menerangkan, siswa juga tidak akan mudah menyerah apabila menghadapi 

kesulitan untuk mengerjakan tugas. Siswa yang memiliki keterlibatan perilaku 

yang tinggi akan secara aktif ikut terlibat dalam diskusi kelas dan mengajukan 
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pertanyaan apabila belum paham tentang materi yang disampaikan oleh guru. 

Selain itu siswa juga akan berusaha untuk mematuhi setiap peraturan dan norma 

yang diterapkan sekolah dengan baik. 

 Sementara siswa yang memiliki perilaku negatif akan menunjukkan 

perilaku seperti membolos, terlambat, mudah menyerah, dan mengganggu 

pekerjaan orang lain (Fredricks, Blumenfeld, dan Paris, 2004 : 65-66).   

2. Emotional Engagement

Emotional engagement adalah reaksi perasaan siswa di kelas seperti, 

minat, bosan, senang, sedih dan cemas (Fredricks, Blumenfeld, dan Paris, 2004 : 

63). Siswa yang memiliki reaksi emosi negatif biasanya akan menunjukkan sikap 

bosan, marah, menyalahkan, cemas, dan mengingkari (Skinner and Belmont, 1993 

dalam fredricks dkk., 2011 : 2).  

3. Cognitive Engagement 

Cognitive engagement berfokus pada investasi psikologis pada 

pembelajaran, keinginan untuk melampaui syarat dalam pembelajaran, dan lebih 

suka terhadap tantangan (Fredricks, dkk., 2004 : 63). Cognitive engagement

terjadi ketika individu memiliki strategi dan dapat mengatur dirinya sendiri (self-

regulating). Siswa yang terlibat secara kognitif memiliki keinginan untuk terlibat 

dalam belajar dan memiliki keinginan untuk menguasai pengetahuan (Fredricks, 

Blumenfeld, dan Paris, 2004 : 63-64).  

Siswa yang memiliki keterlibatan kognitif yang tinggi akan menggunakan 

strategi metakognitif untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kognisi 
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mereka ketika menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa yang 

menggunakan strategi metakognitif dalam belajar akan mengerahkan upaya 

seperti latihan dalam mengerjakan tugas, meringkas, dan mengelaborasi untuk 

mengingat, mengatur, dan memahami materi. Selain itu siswa juga mengelola dan 

mengendalikan upaya mereka pada tugas – tugas, misalnya dengan bertahan atau 

dengan menekan gangguan untuk mempertahankan keterlibatan kognitif mereka. 

Sementara pendapat yang hampir serupa diungkapkan oleh Mahatmya, 

Lohman, Matjasko dan Farb (Christenson, Reschly & Wylie, 2012 : 47) yang 

menyatakan bahwa student engagement pada pembelajaran terdiri dari 3 dimensi 

yaitu, behavioral engagement, emotional engagement dan cognitive engagement. 

1. Behavioral Engagement 

Menurut Mahatmya dkk., behavioral engagement didefinisikan sebagai 

waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas, perilaku belajar, kehadiran siswa 

di kelas dan partisipasi siswa dalam diskusi kelas (Christenson, Reschly & Wylie, 

2012 : 55). 

2. Emotional Engagement 

Emotional engagement berfokus pada reaksi positif dan negatif siswa 

terhadap guru, teman sekelas, akademis dan sekolah (Mahatmya dkk., dalam 

Christenson, Reschly & Wylie, 2012 : 47). Reaksi tersebut seperti takut, cemas, 

bosan, atau antusias, senang dan lain sebagainya (Christenson, Reschly & Wylie, 

2012 : 56).  
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3. Cognitive Engagement

Cognitive engagement didefinisikan sebagai perhatian terhadap tugas, 

penguasaan terhadap tugas dan lebih suka menghadapi tugas yang menantang 

(Mahatmya dkk., dalam Christenson, Reschly & Wylie, 2012 : 56). Cognitive 

engagement mengacu pada investasi aspek – aspek psikologis dengan 

menggabungkan perhatian dan kemauan untuk mengerahkan upaya yang 

diperlukan dalam memahami ide – ide yang kompleks dan menguasai 

keterampilan yang sulit (Mahatmya dkk., dalam Christenson, Reschly & Wylie, 

2012 : 47). 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa student engagement

meliputi tiga dimensi yaitu perilaku, emosi, dan kognitif yang mana ketiga 

dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Apabila siswa ingin berhasil  

dalam akademik maka siswa harus melibatkan tiga dimensi tersebut dalam 

kegiatan belajar di kelas atau disekolah.  

2.1.3 Faktor-faktor Student Engagement

Banyak penelitian yang berkembang menyebutkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi tingkat student engagement pada pembelajaran. Salah satunya 

adalah menurut Gibbs dan Poskitt (2010 : 15 – 20) yang menyebutkan bahwa ada 

delapan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat student engagement pada 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut : 

1. Hubungan Dengan Guru dan Siswa Lain 

Hubungan adalah faktor penting dalam keterlibatan siswa di sekolah. 

Melalui hubungan, siswa belajar tentang keyakinan mereka, orientasi untuk 
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belajar, dan nilai – nilai yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas di 

lingkungan akademik. Siswa juga menerima bantuan dan dukungan emosional 

dalam pembelajaran mereka. Dalam belajar, rasa keterkaitan yang kuat akan 

menjadikan siswa lebih baik dalam menghadapi tantangan, menetapkan tujuan 

yang positif, dan membangun harapan yang tinggi. Bahkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Cornelius dan White’s menemukan bahwa ketika guru 

menunjukkan dukungan baik secara emosional maupun perilaku seperti empati, 

kehangatan, mendorong siswa untuk belajar, dan beradaptasi dengan perbedaan 

siswa maka siswa mampu untuk memulai belajar dan menggunakan startegi 

regulasi diri (Gibbs dan Poskitt, 2010 : 15). 

 Lingkungan belajar yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan 

teman – teman, guru dan sekolah sangat terkait dengan keterlibatan dan kehadiran 

yang dapat menyebabkan siswa mendapatkan prestasi yang lebih baik 

(Joselowsky, 2007 dalam Gibbs dan Poskitt, 2010 : 16). Ini menunjukkan tentang 

efek hubungan guru dan siswa pada proses pembelajaran dan merupakan faktor 

penting dalam melibatkan siswa dalam belajar. 

2. Pembelajaran Relasional 

Yang dimaksud dengan pembelajaran relasional adalah ketika siswa 

memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan bertukar pikiran dengan siswa satu 

sama lain selama pelajaran berlangsung dan mereka diberikan kesempatan untuk 

membenarkan, mengevaluasi, dan memperbaiki ide – ide mereka untuk 

mengevaluasi kemungkinan lain, dan untuk memberi dan menerima bantuan 

(Patrick dkk., 2007 dalam Gibbs dan Poskitt, 2010 : 16).
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Menurut Johnson (2008 dalam Gibbs dan Poskitt, 2010 : 16) sekolah yang 

memberikan para siswa kesempatan untuk mengembangkan keyakinan dan 

bertukar pikiran dengan teman sebaya dan bersosialisasi satu sama lain lebih 

mampu untuk melayani kebutuhan motivasi siswa dan guru. Pembelajaran 

relasional berfokus pada pembelajaran kolaboratif sehingga lebih mungkin untuk 

siswa ikut terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran relasional membuat siswa 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan mendorong mereka untuk 

bekerjasama.  

3. Disposisi Untuk Menjadi Seorang Pembelajar 

Disposisi adalah sikap – sikap yang diperoleh siswa melalui pengalaman 

yang berkesan bagi dirinya untuk berprilaku dengan cara tertentu. Misalnya siswa 

yang terlibat secara kognitif cenderung menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, 

minat, kemandirian dan keinginan untuk menghadapi tantangan dan cenderung 

optimis pada studi (Martin dalam Gibbs dan Poskitt, 2010 : 16 ).

4. Motivasi dan Minat Belajar 

Motivasi adalah konstrak yang menggambarkan apa yang mendorong 

siswa untuk mengivestasikan waktu dan usahanya. Konsep motivasi meliputi 

unsur nilai (apakah pembelajaran dianggap berguna oleh siswa), harapan akan 

sukses (apakah siswa berharap untuk berhasil) dan unsur afektif (apakah siswa 

menilai diri sendiri dan cemas akan prestasi). Motivasi siswa tinggi ketika siswa 

kompeten, memiliki otonomi yang cukup, menetapkan tujuan yang berharga dan 

mendapat umpan balik (Gibbs dan Poskitt, 2010 : 17). 



23 
 

 
 

Sementara menurut Tsai dkk (Gibbs dan poskitt, 2010 : 17) yang secara 

khusus mengeksplorasi tentang minat siswa menyatakan bahwa tiap individu 

memiliki minat yang berbeda pada setiap pelajaran. Mereka menyimpulkan bahwa 

pengalaman yang menarik atau berkesan secara psikologis dapat berpengaruh 

pada minat siswa pada pembelajaran akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh faktor 

situasional dan karakteristik individu.    

5. Agen Pribadi/Otonomi kognitif 

Agen pribadi berkaitan dengan kontrol dan secara aktual dirasakan siswa 

pada saat kegiatan belajar. Dalam literatur psikologi hal ini disebut sebagai 

otonomi kognitif (Tsai dkk., dalam Gibbs dan Poskitt, 2010 : 18). Kehadiran 

lembaga penting dalam membina minat dan kemandirian siswa. Kontrol yang bisa 

dilakukan oleh guru yaitu mendengarkan siswa, meminta siswa untuk bertanya, 

menyatakan keinginan siswa, menanggapi pertanyaan siswa, menyediakan waktu 

untuk refleksi dan menghargai pandangan siswa. 

6. Self Efficacy 

Self Efficacy didefinisikan sebagai keyakinan individu akan kemampuan 

yang dirasakan siswa untuk belajar dan melaksanakan tugas atau mengatur 

perilaku, mengoptimal kinerja dan keyakinan siswa untuk bisa menguasai 

kegiatan tertentu, situasi, atau aspek psikologi dan fungsi sosialnya sendiri (Gibbs 

dan Poskitt, 2010 : 19). Lebih lanjut dijelaskan bahwa self efficacy juga 

mempengaruhi aspirasi dan komitmen terhadap tujuan, dan penggunaan strategi 

meta-kognisi. Selain itu self efficacy sangat berpengaruh dalam keterlibatan dan 

pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar.  
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7. Goal Orientation 

Salah satu cara yang paling ampuh untuk mendorong siswa untuk menjadi 

akademis mandiri adalah dengan melibatkan siswa dalam perencanaan dan 

penilaian yang berkaitan dengan pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran yang 

mempunyai efek signifikan yang tinggi ditunjukkan dengan a) siswa mampu 

menetapkan tujuan secara khusus yang menantang dan yang memungkinkan siswa 

untuk mengevaluasi, dan mengarahkan pembelajaran mereka, dan b) menerima 

umpan balik dari (teman – teman, guru, orang tua, dan pengalaman sendiri) yang 

berhubungan dengan pembelajaran sehingga kesenjangan kinerja saat ini dan 

masa depan dapat diatasi (Hattie, 2009 dalam Gibbs dan Poskitt, 2010 : 20).  

Goal orientation mengarahkan siswa untuk fokus pada tindakan dimasa 

depan. Goal orientation mengacu pada fokus siswa pada penguasaan dan tugas 

atau bagaimana siswa melakukan tugasnya. Tujuan penguasaan memungkinkan 

siswa untuk fokus pada peningkatan pemahaman dan kompetensi dalam kaitannya 

dengan standar diri. Siswa yang fokus pada tujuan pembelajaran yang berkaitan 

dengan peningkatan kompetensi cenderung termotivasi secara intrinsik, mencari 

tantangan dan lebih tahan dalam menghadapi tantangan (Martin, 2007 dalam 

Gibss dan Poskitt, 2010 : 20). 

8. Academic Self Regulated Learning 

Self regulated academic berkaitan dengan sejauh mana siswa termotivasi 

untuk belajar, berpikir tentang belajar mereka sendiri dengan menggunakan proses 

meta-kognisi, dan secara proaktif memanfaatkan proses self regulation (strategi 

dan alat) untuk meningkatkan pembelajaran mereka (Cleary & Zimmerman dalam 
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Gibbs dan Poskitt, 2010 : 20). Proses ini meliputi penetapan tujuan, observasi diri, 

evaluasi diri, manajemen waktu dan strategi organisasi, selain itu juga melibatkan 

motivasi intrinsik dan self efficacy.  

Proses belajar tersebut melibatkan tahap pemikiran (perencanaan), proses 

kontrol kinerja (monitoring diri saat melakukan tugas), dan refleksi diri (evaluasi 

hasil terhadap tujuan). Siswa yang telah diajarkan bagaimana menggunakan 

proses self-regulation dan diberi kesempatan untuk menggunakannya, 

menunjukkan tingginya tingkat keterlibatan dan prestasi (Cleary & Zimmerman, 

2004; Hattie, 2009; Schunk, 1996 dalam Gibbs & Poskitt, 2010 : 20). Meski 

demikian sejauh mana praktek strategi regulasi diri tertanam pada siswa 

bergantung pada kesempatan siswa menggunakan strategi ini sebagai bagian dari 

pembelajaran di kelas sehari – hari. 

2.2 Sense of Belonging pada Sekolah 

2.2.1 Pengertian Sense of Belonging pada Sekolah 

Kebutuhan akan rasa memiliki atau sense of belonging telah lama 

dianggap sebagai motivasi dasar manusia dan merupakan konstrak yang penting 

untuk semua aspek psikologi. Kebutuhan tersebut berupa keinginan individu 

untuk membentuk hubungan sosial dan menghindari gangguan di dalam hubungan 

serta individu memiliki kebutuhan untuk menjalin interaksi positif dengan orang 

lain. Interaksi ini terkait kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain (Baumeister 

& Leary, 1995 : 497). Sense of belonging sendiri juga biasa disebut dengan 

berbagai macam istilah seperti relatedness, connectedness, sense of community,
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classroom membership, support dan acceptance (Osterman, 2000 : 343). Namun 

istilah yang biasanya sering digunakan adalah sense of belonging (Anderman, 

2003). Sense of belonging telah menjadi salah satu dari lima hierarki kebutuhan 

yang sangat penting, yang diciptakan Maslow (Capps, 2003 : 2). Menurut Maslow 

kebutuhan sense of belonging secara luas adalah perasaan diterima, dihormati, 

termasuk, dan didukung oleh lingkungan (Baumeister &  Leary, 1995 : 497).  

 Sedangkan menurut Baumeister & Leary (1995 : 497) sense of belonging

didefinisikan sebagai dorongan yang dapat membentuk dan mempertahankan 

kuantitas hubungan interpersonal yang penting dan positif. Dari pengertian 

tersebut menyatakan bahwa sense of belonging adalah dorongan yang dimiliki 

oleh setiap orang untuk menjalin hubungan secara positif dengan orang lain dan 

mempertahankan hubungan tersebut dengan baik.  

Sementara sense of belonging pada konteks sekolah didefinisikan oleh  

McMillan & Chavis (1986) sebagai School Community yaitu ditandai dengan 

kepedulian lingkungan dan dukungan hubungan interpersonal, kesempatan untuk 

berpartisipasi pada aktivitas sekolah dan pengambilan keputusan dan berbagi 

norma, tujuan, dan nilai. 

Sementara Furrer & Skinner (2003 : 148) mendefinisikan sense of 

belonging pada sekolah sebagai sumber motivasi ketika siswa dihadapkan dengan 

tantangan atau kesulitan. Siswa yang memiliki sense of belonging yang baik 

ketika mengalami tekanan atau stres maka mereka percaya bahwa mereka 

mendapat dukungan dari teman, sehingga siswa akan menanggapi tekanan atau 

stres tersebut dengan lebih bersemangat, fleksibel dan tindakan yang membangun. 
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Menurut Furrer & Skinner siswa yang memiliki sense of belonging yang lebih 

tinggi akan menunjukkan keterlibatan perilaku seperti (berusaha, tekun, dan ikut 

berpartisipasi) dan emosi seperti (minat dan antusias). Sedangkan siswa yang 

memiliki sense of belonging yang rendah akan merasa sulit dalam mengikuti 

kegiatan akademik dan siswa akan menjadi mudah bosan, cemas, dan frustasi 

(2003 : 158). 

Sedangkan Sense of belonging pada sekolah menurut Wingspread 

Declaration (2004 : 233) adalah kepercayaan siswa bahwa orang dewasa di 

sekolah peduli tentang pembelajaran mereka, mempunyai perhatian pada mereka 

sebagai individu dan mempunyai harapan yang tinggi terhadap pendidikan. 

Sementara Libbey mendeskripsikan sense of belonging pada sekolah ketika siswa 

merasa dekat, menjadi bagian dari sekolah, dan merasa senang di sekolah, merasa 

bahwa guru peduli tentang siswa dan memperlakukan mereka dengan tulus, 

bergaul baik dengan guru dan siswa lainnya, dan merasa aman di sekolah (Allen 

& Bowles, 2012 : 109). Maksudnya adalah siswa yang memiliki sense of 

belonging pada sekolah maka siswa akan merasa senang dan nyaman ketika 

berada di lingkungan sekolah. Rasa nyaman ini muncul karena orang – orang yang 

berada di lingkungan sekolah peduli dan menghargai mereka.  

Sanchez, Colon, & Esparza menemukan bahwa sense of belonging pada 

sekolah secara signifikan dapat memprediksi hasil pendidikan, mempengaruhi 

motivasi, daya juang, dan rendahnya ketidakhadiran. Temuan ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perasaan terhubung pada 

sekolah dapat meningkatkan sikap positif pada pembelajaran dan secara khusus 
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self efficacy akademik (Allen & Bowles, 2012 : 111). Lebih lanjut Allen & 

Bowles (2012 : 111) menyebutkan bahwa sense of belonging pada sekolah 

merupakan faktor penting bagi suksesnya penyesuaian sosial bagi remaja di 

lingkungan sekolah. Siswa yang memiliki sense of belonging pada sekolah secara 

keseluruhan menunjukkan kesejahteraan psikologi yang lebih baik dan merasa 

senang ketimbang siswa yang lain. 

Pendapat yang juga hampir sama diungkapkan oleh Goodenow (1993 : 80) 

yang mendefinisikan sense of belonging pada sekolah sebagai psychological 

membership di sekolah atau di kelas, yang mana siswa merasa dirinya diterima, 

dihargai, termasuk, dan didukung oleh lingkungan sosial di sekolah, dan siswa 

merasa menjadi bagian penting dalam kehidupan dan aktivitas di kelas. Selain itu 

siswa juga merasa senang dan merasakan kehangatan di sekolah, yang mana 

melibatkan dukungan dan rasa hormat sebagai pribadi yang otonom dan siswa 

sebagai individu. Hal ini didukung oleh Centres for Disease Control (CDC) and

Prevention 2009 yang menyimpulkan bahwa sense of belonging pada sekolah 

tidak hanya berhubungan dengan hubungan antara siswa dan guru, tetapi juga 

dengan teman sebaya, lingkungan sekolah, dan komitmen pada pendidikan (Allen 

& Bowles, 2012 : 109). 

Sementara Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) (2013 : 51) mengungkapkan bahwa sense of belonging pada sekolah 

menggambarkan bagaimana perasaan siswa terhubung dengan sekolah dan teman 

sebaya. Siswa yang kurang terhubung dapat berpengaruh kurang baik pada 

persepsi diri mereka, kepuasan mereka pada hidup, dan kesediaan untuk belajar 
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dan untuk berusaha pada pendidikannya. Siswa yang kurang memiliki sense of 

belonging pada sekolah maka akan menunjukkan perilaku maladaptif seperti tidak 

terlibat dalam akademik (Phan, 2013 : 119). Willms (2003 : 8) menggambarkan 

bahwa siswa yang tidak memiliki sense of belonging pada sekolah dan menarik 

diri dari aktivitas sekolah berarti siswa tersebut tidak terlibat pada aktivitas di 

sekolah.  

Vaz dkk., (2015 : 1-2) mendefinisikan sense of belonging pada sekolah 

sebagai perasaan diterima secara pribadi, dihormati, termasuk, dan didukung oleh 

orang lain dalam lingkungan sosial sekolah dan merupakan pengalaman untuk 

sukses dalam pembelajaran. Lebih lanjut Vaz dkk., menyebutkan bahwa siswa 

yang memiliki sense of belonging yang besar cenderung terlibat dalam perilaku 

menjaga kesehatan, lebih mungkin memilki kesehatan mental yang lebih baik dan 

berhasil secara akademis. Sense of belonging sangat penting pada awal masa 

remaja karena pada masa ini remaja dalam proses mencari identitas dan lebih 

mengandalkan persahabatan dan hubungan non-kerabat untuk mencari jatidirinya. 

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi dari sense of belonging pada 

sekolah yang telah diungkapkan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

sense of belonging pada sekolah adalah perasaan siswa bahwa siswa merasa 

dirinya diterima, dihargai dan menjadi bagian penting dari sekolah, senang berada 

di sekolah dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekolah. 

2.2.2 Aspek – Aspek Sense of Belonging pada Sekolah 

Menurut Osterman (2000 dalam Faircloth & Hamm, 2005 : 293) ada tiga 

dimensi atau aspek dari sense of belonging pada sekolah yaitu : 
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1. Hubungan Siswa dengan Guru 

Hubungan siswa dengan guru merupakan hubungan layaknya orang tua 

dan anak yang memberikan peraturan dasar tentang sosial, emosional, dan 

kognitif siswa di sekolah (Tillery & Varjas dkk., 2013 : 138). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa kualitas hubungan siswa dengan guru yang baik akan 

mempengaruhi persepsi siswa bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan 

yang sehat secara psikologis. Penelitian tentang hubungan siswa dengan guru 

menemukan bahwa orang dewasa berkontribusi penting dalam meningkatkan 

pengalaman siswa di sekolah.  

Siswa yang diperlakukan guru secara adil dan menganggap setiap siswa 

merupakan bagian yang penting dari sekolah memiliki peningkatan tingkat 

keterlibatan dalam upaya akademik, kepuasan yang lebih besar dengan sekolah, 

dan lebih mungkin untuk berprilaku prososial dan bertanggung jawab (Tillery & 

Varjas dkk., 2013 : 138). Selain itu siswa yang mempunyai persepsi bahwa ia 

didukung oleh guru, dihargai, dan guru peduli terhadap siswa akan berpengaruh 

positif terhadap self efficacy, motivasi dan keterlibatan siswa (Faircloth & Hamm, 

2005 : 293).  

Lebih lanjut Faircloth & Hamm (2005 : 294) menjelaskan bahwa 

hubungan siswa dengan guru berfokus pada persepsi siswa terhadap guru seperti 

kepedulian, rasa suka, dan rasa percaya. Dimensi ini akan memberikan kontribusi 

yang positif terhadap sense of belonging siswa. 



31 
 

 
 

2. Hubungan dengan Teman Sebaya 

Pertemanan merupakan hubungan timbal balik yang ditandai dengan 

kesetaraan, sama seperti hubungan guru dan siswa, pertemanan memberikan 

dukungan sosial dan emosional untuk beradaptasi di sekolah (McNamara, & 

Caldwell, 2014). Mengingat bahwa identifikasi siswa dengan teman sebaya secara 

dramatis meningkat selama remaja, ada kemungkinan bahwa hubungan teman 

sebaya berdampak pada prestasi akademik (Goodenow dalam Thompson, 2007 : 

14 ).  

Austin dan Draper telah memberikan kontribusi hubungan antara 

penerimaan teman sebaya dan prestasi akademik pada pertengahan masa kanak –

kanak. Setelah mengumpulkan data tentang penerimaan teman sebaya dan 

penolakan dari 145 anak – anak SD, mereka menemukan bahwa anak – anak yang 

berada di atas rata – rata dalam prestasi secara signifikan lebih sering dianggap 

ramah daripada ditolak atau terisolasi oleh siswa. Dukungan sosial yang dirasakan 

dari rekan – rekan telah dikaitkan dengan hasil motivasi siswa seperti kebutuhan 

untuk memiliki sebagai tujuan akademis, sekolah, dan minat kelas (Thompson, 

2007 : 15).  

Hal ini juga berlaku bagi remaja, hubungan dengan teman sebaya yang 

positif merupakan dasar dari sukses akademik dan non akademik (Martin dalam 

Zandvliet, Perry, Brok, Mainhard dan Tartwijk, 2014 : 10). Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa siswa yang memiliki hubungan yang positif dengan teman sebaya juga 

memiliki motivasi yang lebih besar, memperlihatkan keterlibatan yang lebih besar 

dan menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi. Selain itu siswa yang 
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memiliki hubungan positif dengan teman sebaya akan lebih tahan dalam 

menghadapi stres dan tekanan karena mereka merasa mendapat dukungan secara 

emosional. 

Penelitian akhir – akhir ini menjelaskan pengaruh teman sebaya terhadap 

prestasi akademik. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa teman sebaya 

memainkan peran pada partisipasi dan penyelesaian anak – anak di sekolah. 

Penelitian menunjukkan bahwa anak – anak yang mendapat penolakan oleh teman 

sebaya merasa dirinya sendirian dan terisolasi secara sosial, dan berafiliasi dengan 

perilaku tidak senang pada diri mereka sehingga menjadi tidak senang kepada 

aktivitas akademik dan akhirnya meninggalkan sekolah sedangkan mereka yang 

memelihara pertemanan lebih menyukai sekolah. 

Siswa yang  memiliki teman sebagai sumber bantuan akan membangun 

perilaku positif terhadap sekolah. Oleh sebab itu, perasaan dalam memberikan 

dukungan, keakraban (mengenal teman sekelas di sekolah baru), dan kemampuan 

untuk menjaga hubungan yang terdahulu maupun menemukan teman baru 

menjadi penting ketika siswa menyesuaikan diri terhadap keadaan sosial baru di 

sekolah.  

3. Keterlibatan Pada Ekstrakurikuler 

Keterlibatan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler telah menunjukkan 

hubungan positif dengan sekolah dan prestasi. Dalam penelitian tentang 

keterlibatan ekstrakurikuler, Lamborn dkk., menyimpulkan bahwa upaya 

akademik dan prestasi cenderung meningkat karena sebagian waktu bermain 

siswa habis digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler (Faircloth & Hamm, 2005 : 
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295). Keterlibatan siswa pada kegiatan ektrakurikuler berfokus pada jumlah jam 

yang dihabiskan siswa selama seminggu untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri akan berdampak positif pada 

dimensi lain dan akan berkontribusi pada sense of belonging siswa pada sekolah. 

2.2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Sense of Belonging pada Sekolah 

 Menurut Thompson (2007 : 18 - 22) ada 3 faktor yang mempengaruhi 

sense of belonging pada sekolah, 1. Jenis kelamin 2. Status sosio-ekonomi 3. 

Minoritas 

1. Jenis kelamin 

 Penelitian telah menunjukkan ada perbedaan antara persepsi jenis kelamin 

terhadap belongingness; perempuan cenderung memiliki pandangan yang lebih 

positif terhadap sekolah daripada laki – laki (Nichols & Good dalam Thompson, 

2007 : 19). Temuan ini dapat berfungsi sebagai proses sosialisasi bahwa 

perempuan memiliki praktek relasional lebih disekolah dibandingkan laki – laki. 

Menurut Galambos, remaja perempuan memiliki minat kuat dengan menjaga dan 

memelihara hubungan yang bermakna, sehingga mereka memiliki hubungan yang 

lebih tinggi daripada teman – teman pria (Thompson, 2007 : 19).  

 Meskipun penelitian menunjukkan bahwa perempuan remaja lebih 

cenderung berpura – pura dalam mengungkapkan keinginan untuk memiliki 

hubungan yang bermakna, perbedaan jenis kelamin tidak harus mengalihkan 

kenyataan bahwa rasa memiliki adalah penting untuk kesehatan mental anak laki –

laki dan perempuan (Newman, Newman, & Lohman dalam Thompson, 2007 : 

19). 
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2. Status sosio–ekonomi 

 Anak – anak dari keluarga tunawisma sering tidak memiliki kesempatan 

untuk membangun jaringan yang mendukung karena seringkali berpindah –

pindah tempat (Daniels dalam Thompson, 2007 : 19). Tingkat stres dan frustasi 

yang luar biasa dirasakan oleh orang tua sehari – hari yang dipicu oleh perasaan 

anak – anak yang merasa kurangnya dukungan dan rasa memiliki dengan orang 

tua mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat memuaskan hubungan pribadi yang 

sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan tingkat 

perkembangan remaja.  

Timberlake dan Sabatino (Thompson, 2007 : 20) mengeksplorasi dampak 

kehadiran pada harga diri dan kesepian untuk anak – anak tunawisma, dan 

melaporkan bahwa kehadiran di sekolah adalah faktor penting dalam 

meningkatkan haraga diri dan rasa kesepian anak – anak tunawisma. Para peneliti 

berpendapat bahwa kehadiran anak tunawisma di sekolah dan hubungan dengan 

lingkungan sekolah menyediakan struktur, stabilitas, hubungan, dan normalisasi 

kehidupan sehari – hari, yang menghasilkan peningkatan harga diri, dukungan 

sosial, dan perasaan memiliki. 

3. Minoritas  

 Nichol (Thompson, 2007 : 20) memberikan kontribusi terhadap 

konseptualisasi persepsi minoritas terhadap rasa memiliki. Studinya di sekolah 

menengah menemukan bahwa budaya mayoritas (siswa hispanik) memiliki rasa 

memiliki yang lebih tinggi dari budaya minoritas seperti siswa kulit putih, siswa 

Afrika-Amerika, atau asli Amerika. Studi ini menunjukkan bahwa persepsi siswa 
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terhadap rasa memiliki dipengaruhi oleh budaya sekolah dan jika mereka merasa 

menjadi bagian dari budaya mayoritas. 

2.3 Kerangka Berpikir

Hubungan antara Sense of Belonging pada Sekolah dengan Student

Engagement pada Pembelajaran dapat digambarkan dalam kerangka berpikir 

berikut ini : 

             

Sense of 
Belonging  

1. Merasa senang di sekolah  
2. Merasa diterima dan dihargai 
di  sekolah  
3. Mendapat dukungan dari 
lingkungan sekolah  

Siswa 
Termotivasi 

Student Engagement 

Prestasi 
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2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : “ada hubungan positif antara sense of belonging pada 

sekolah dengan student engagement pada pembelajaran”. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

 Ada hubungan positif antara sense of belonging dengan student 

engagement pada siswa kelas VIII SMP N 1 Bonang. Semakin tinggi sense of 

belonging siswa maka semakin tinggi pula student engagement dan semakin 

rendah sense of belonging siswa maka semakin rendah pula student engagement.

 Student engagement siswa kelas VIII SMP N 1 Bonang berada pada 

kategori sedang dengan 79%. Dimensi yang paling berpengaruh terhadap tingkat 

student engagement yaitu behavioral engagement. Sedangkan sense of belonging 

pada siswa kelas VIII SMP N 1 Bonang berada pada kategori sedang dengan 

75,40%. Aspek yang paling berpengaruh dalam sense of belonging yaitu 

hubungan teman sebaya. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VIII SMP N 1 

Bonang cukup terlibat dalam mengikuti kegiatan belajar, hal ini dikarenakan 

siswa cukup memiliki sense of belonging yang baik pada sekolah. Ini 

menunjukkan bahwa lingkungan sekolah dalam hal ini baik teman, guru, staf, 

karyawan dan kepala sekolah SMP N 1 Bonang cukup membuat siswa merasa 

nyaman dan senang disekolah. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya hubungan 

yang baik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa lainnya. 
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5.2 Saran 

Merujuk pada simpulan penelitian diatas, peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

 Meskipun tingkat sense of belonging dan student engagement siswa berada 

pada kategori sedang, diharapkan guru lebih meningkatkan hubungan yang baik 

antara guru dengan siswa agar siswa lebih termotivasi dalam mengikuti setiap 

aktivitas pembelajaran dan ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

siswa mampu mencapai prestasi yang diharapkan. 

2. Bagi Siswa 

 Diharapkan siswa lebih meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan belajar 

agar tujuan belajar tercapai, selain itu diharapkan juga siswa mampu menjalin 

hubungan yang baik dengan teman sebaya maupun dengan guru agar merasa 

nyaman dan menikmati setiap kegiatan pembelajaran dengan baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian 

serupa agar lebih menambahkan aspek-aspek dari sense of belonging, selain itu 

juga agar menambahkan item-item dalam skala student engagement agar lebih 

mampu mengungkap setiap dimensi dari student engagement dengan maksimal. 
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