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ABSTRAK 

 

Sari, Nurul Enggar Permana. 2019. “Pengaruh Achievement Goal terhadap 

Perilaku Mengerjakan Pekerjaan Rumah dan Emosi Akademik sebagai 

Mediator: Implikasi pada Bimbingan dan Konseling”. Tesis. Program Studi 

Bimbingan dan Konseling. Program Pascasarjana. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. Pembimbing II Sunawan, 

Ph.D. 

 

Kata kunci: achievement goal, perilaku mengerjakan pekerjaan rumah, emosi 

akademik, implikasi pada konseling 

 

Pekerjaan rumah merupakan bagian penting dalam kegiatan pendidikan 

yang berkontribusi terhadap prestasi terkait dengan aspek belajar dari kebanyakan 

rutinitas anak usia Sekolah Menengah Atas. Pekerjaan rumah merupakan salah 

satu strategi yang dimaksudkan supaya siswa belajar dan berlatih mengerjakan 

tugas di luar jam sekolah secara individual maupun berkelompok. Oleh karena itu, 

siswa diharapkan memiliki perilaku mengerjakan pekerjaan rumah yang baik, 

yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal (achievement goal dan emosi 

akademik). 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh achievement 

goal terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah dan emosi akademik  

sebagai mediator dan implikasinya pada bimbingan dan konseling. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa SMA di Kabupaten Sukoharjo. Sampel yang dilibatkan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster purposive sampling, sebanyak 

424 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan skala psikologi yang 

diadaptasi, yang meliputi The Multi-Item Homework Scales, Achievement Goal 

Questionnaire–Revised (AGQ-R), dan Achievement Emotions Questionnaire. 

Sedangkan, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

model persamaan struktural. 

Hasil structural equation modeling menunjukkan efek mediasi emosi 

kesenangan dalam menghubungkan dengan konsentrasi dan usaha. Lebih lanjut, 

secara langsung pendekatan tugas, penghindaran tugas, dan penghindaran lain 

berpengaruh terhadap emosi senang; pendekatan tugacs dan penghindaran lain 

berpengaruh terhadap emosi cemas; pendekatan tugas, penghindaran tugas, serta 

emosi senang berpengaruh terhadap usaha dan konsentrasi. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa emosi akademik dapat menjadi 

mediator dalam pengaruh achievement goal terhadap perilaku mengerjakan 

pekerjaan rumah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang dapat 

disampaikan yaitu hendaknya konselor dapat mengembangkan emosi yang positif 

guna meningkatkan tujuan dan perilaku akademik yang adaptif dengan 

menggunakan berbagai layanan dalam bimbingan dan konseling. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Sari, Nurul Enggar Permana. 2019. "The Effect of Achievement goal on 

Homework Behavior and Achievement Emotions as a Mediator: 

Implications for Guidance and Counseling ". Thesis. Guidance and 

Counseling Departement Program. Postgraduate Program. Universitas 

Negeri Semarang. Supervisor I Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. Supervisor II 

Sunawan, Ph.D. 

 

Keywords: achievement goal, homework behavior, achievement emotion, 

implication for guidance and counseling 

 
Homework is an important part of educational activities that contribute to 

achievements related to learning activities from the most routines of high school 

students. Homework is one strategy that is intended for students to learn and 

practice doing assignments outside school hours individually or in groups. 

Therefore, students are expected to have good homework behavior, which can be 

influenced by internal factors (achievement goals and achievement emotion). 

The problem examined in this study was the effect of achievement goal on 

homework behavior and achievement emotions as a mediator and implication for 

guidance and counseling. The population in this study were high school students 

in Sukoharjo Regency. The sample involved in this study used cluster purposive 

sampling technique, as many as 424 students. The method of data collection uses 

an adapted psychological scale, which includes The Multi-Item Homework Scales, 

Achievement Goal Questionnaire–Revised (AGQ-R), and Achievement Emotions 

Questionnaire. Meanwhile, the data analysis method used is descriptive analysis 

and structural equation models. 

The results of structural equation modeling show the effects of emotional 

mediation of enjoyment in connecting with concentration and effort. Furthermore, 

the task approach, task avoidance, and other avoidance directly affect enjoyment; 

the task approach and other avoidance affect anxiety; the task approach, task 

avoidance, and enjoyment affect effort and concentration. 

In general it can be concluded that achievement emotion can be a mediator 

in the effect of achievement goals on homework behavior. Based on the results of 

these studies, the advice that can be conveyed is that the counselor should be able 

to develop positive emotions in order to improve goals and adaptive homework 

behavior by using various services in counseling and guidance. 
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PRAKATA 
 

 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Achievement Goal terhadap 

Perilaku Mengerjakan Pekerjaan Rumah dan Emosi Akademik sebagai Mediator: 

Implikasi pada Bimbingan dan Konseling”. Tesis ini disusun dan diajukan sebagai 

salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Penyusunan proposal dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian 

proposal ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para 

pembimbing: Prof. Dr. Sugiyo, M.Si (pembimbing I) dan Sunawan, Ph.D. 

(pembimbing II) atas curahan pikiran dan dukungan serta kesediaan waktunya 

untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan selama 

penyusunan tesis ini. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang  

telah membantu, di antaranya: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan 

di Program Studi Bimbingan dan Konseling S2 Pascasarjana UNNES. 

2. Direksi Program Pascasarjana UNNES, yang telah memberikan kesempatan 

serta arahan selama pendidikan, penelitian, dan penyusunan tesis ini. 
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3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons., sebagai koordinator Program 

Studi Bimbingan dan Konseling (S2 dan S3) Pascasarjana UNNES yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, perhatian, masukan, dan dukungan selama 

penyusunan tesis ini. 

4. Dr. Awalya, M.Pd., Kons., Sekretaris Program Studi Bimbingan dan 

Konseling (S2 dan S3) Pascasarjana UNNES yang telah memberikan 

kesempatan, arahan, dan dukungan dalam penyusunan tesis ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana UNNES, yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh 

pendidikan. 

6. Seluruh Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 

khususnya staf Pascasarjana Bimbingan dan Konseling, beserta petugas 

perpustakaan Pascasarjana yang telah membantu kelancaran penulisan tesis. 

7. Kepala SMA di Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan izin penelitian 

pada sekolah masing-masing. 

8. Guru bimbingan dan konseling SMA di Kabupaten Sukoharjo yang telah 

bersedia membantu selama proses penelitian. 
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yang telah memberikan banyak inspirasi, motivasi, dan bantuan kepada 

penulis. 
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11. Serta seluruh pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan tesis ini 
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Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan selalu berada dalam Ridho-Nya. Akhir kata, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Bimbingan dipandang sebagai salah satu komponen yang tak terpisahkan 

dari komponen lainya (Aqif, 2012). Bimbingan dan konseling merupakan suatu 

layanan yang memberikan suatu pengembangan yang efektif kepada setiap 

individu yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan dan 

sikap dalam bidang pribadi sosial, akademik, dan karier yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas-tugas perkembangan setiap individu. Andayani et al (2014) 

menjelaskan bahwa bimbingan dalam bidang pendidikan mendapat tempat dan 

peranan yang amat penting dalam proses pendidikan secara keseluruhan. 

Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa bimbingan dan konseling memiliki 

fungsi dan posisi kunci terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan siswa 

di sekolah maupun diluar jam sekolah, termasuk didalamnya terkait tentang 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah. 

Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari pendidikan yang memiliki 

peranan penting dalam pengembangan diri individu. Sebagaimana dijelaskan 

Mariana (2016) bahwa karakter cerdas pada seorang individu dapat dikembangkan 

melalui bimbingan dan konseling. Kegiatan pengembangan diri dilakukan oleh 

konselor melalui pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri  

pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir konseli. Sehingga, 
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dengan adanya layanan bimbingan belajar di sekolah dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan diri di bidang akademik. 

Faizah (2015) menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling sangat 

diperlukan atas konstribusinya dalam penanganan berbagai masalah yang dihadapi 

siswa, utamanya masalah belajar. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling dapat memberikan 

sumbangan terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah. Sumbangan yang 

dapat diberikan oleh guru bimbingan dan konseling tidak hanya terkait dengan 

materi, tetapi juga non materi atau psikologis. Pembebasan masalah yang dimiliki 

individu ketika dalam proses belajar mengajar tersebut dapat dilakukan melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling. Perilaku mengerjakan rumah merupakan 

bagian yang termasuk dalam salah satu bidang bimbingan dalam program 

bimbingan dan konseling yaitu bidang belajar. Konselor harus bisa mengisi jurang 

lewat program bimbingan dan konseling, sehingga permasalahan yang sering 

terjadi dalam belajar akan dapat diminimalisir, terutama analisis terkait dengan 

aspek intraindividual. 

Adanya analisis terkait beberapa hal yang berkenaan dengan individualitas 

siswa dan pengajaran dapat memprediksi prestasi akademik dan sikap siswa. Hal 

tersebut sejalan dengan hasil riset pendidikan yang dilakukan oleh Mubayidh 

(2006; Pasaribu et al, 2018) menjelaskan bahwa IQ hanya memberikan 

sumbangan 10% bagi keberhasilan individu dalam belajar, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yaitu salah satunya intrapersonal siswa. Sehingga, 

melalui adanya kegiatan layanan bimbingan belajar, siswa diharapkan dapat 
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secara terbuka memahami dan menerima kelebihan dan kekurangannya, 

memahami kesulitan belajarnya, serta memahami faktor penyebab dan cara 

mengatasinya. 

Semua siswa berhak menerima layanan bimbingan dan konseling dalam 

menempuh pendidikan di sekolah, salah satunya yaitu layanan bimbingan belajar. 

Layanan bimbingan belajar yang merupakan salah satu layanan dalam bimbingan 

dan konseling dapat membentuk kebiasaan belajar yang sesuai dengan gaya 

masing-masing individu, mengembangkan rasa ingin tahu individu, dan 

menumbuhkan motivasi indvidu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Sebagaimana menurut Sukardi et al (2008) menjelaskan bahwa layanan 

bimbingan belajar adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan 

siswa mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang 

baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta 

berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, sesuai dengan perkembangan 

ilmu, teknologi, dan kesenian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

belajar adalah layanan bimbingan yang membantu siswa dalam hal 

mengembangkan cara belajar yang baik, salah satunya terkait dengan perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika selama ini masih menjadi persepsi negatif bagi 

sebagian siswa yakni salah satu pelajaran yang ditakuti dan tidak disenangi oleh 

sebagian peserta didik. Ketidaksenangan dan kecemasan peserta didik terhadap 

matematika akan menghambat mereka dalam mencapai keberhasilan belajarnya. 

Hal tersebut terlihat dalam dunia pendidikan di Indonesia, perilaku mengerjakan 
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pekerjaan rumah pelajaran matematika penting untuk dipelajari mengingat 

prestasi matematika lebih rendah. 

Pekerjaan rumah merupakan bagian penting dalam kegiatan pendidikan 

yang berkontribusi terhadap prestasi terkait dengan aspek belajar dari kebanyakan 

rutinitas anak usia Sekolah Menengah Atas. Pekerjaan rumah merupakan salah 

satu strategi yang dimaksudkan agar siswa belajar dan berlatih mengerjakan soal 

di luar jam sekolah dan tanpa bimbingan dari guru (Costa, 2016). Perrenoud 

menjelaskan bahwa pekerjaan rumah merupakan sarana untuk 

mengkonsolidasikan apa yang dipelajari siswa di sekolah, dan memungkinkan 

perluasan waktu untuk belajar di luar jam sekolah formal (1995; Costa, 2016). 

Tidak mengherankan jika perilaku mengerjakan pekerjaan rumah sering dianggap 

sebagai salah satu aspek penting dalam diri siswa untuk meningkatkan 

pemahaman dan prestasi akademik. 

Pekerjaan rumah mewakili substansi sebagian besar jumlah waktu yang 

siswa habiskan untuk bekerja pada pokok bahasan tertentu. Menurut National 

Assessment of Educational Progress (Cooper, et al., 2006) tiga perempat dari 

semua siswa yang berada pada usia 13 dan 17 tahun melaporkan mengerjakan 

beberapa pekerjaan rumah setiap hari. Anak usia 9 tahun melaporkan angka 

sebesar 16% dalam melakukan lebih dari satu jam pekerjaan rumah setiap hari, 

angka tersebut melonjak 37% untuk anak usia 13 tahun, dan 39% untuk anak usia 

17 tahun. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tinjauan semakin meluas 

dilakukan terkait dengan pekerjaan rumah. 
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Studi mengungkapkan bahwa rata-rata siswa SMA di kelas yang 

mengerjakan pekerjaan rumah setiap harinya akan mengungguli 75% siswa yang 

tanpa mengerjakan pekerjaan rumah di kelas (Cooper, et al., 1998). Lebih lanjut, 

hasil penelitian Gollner, et al (2017) telah menunjukkan upaya siswa dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah yang berkelanjutan dapat meningkatkan kinerja 

akademis. Latihan soal dalam bentuk pekerjaan rumah juga dapat melatih siswa 

dalam memecahkan masalah dengan tepat dan cepat. Hal tersebut dikarenakan 

dengan seringnya siswa mengerjakan pekerjaan rumah dengan beberapa soal 

untuk dikerjakan dalam setiap pokok bahasan. Siswa dituntut untuk belajar dan 

mengingat materi pelajaran matematika yang sudah dijelaskan oleh guru, sehingga 

diharapkan prestasi siswa meningkat. 

Sayangnya, bagi sebagian siswa, pekerjaan rumah merupakan kegiatan yang 

dalam waktu relatif singkat akan dapat memberikan rasa bosan, membuat anak 

membenci tugas, frustasi (Keith & Keith, 2006) menurunkan minat dan 

antusiasme siswa, menjadi penghambat karena tidak semua rumah kondusif untuk 

belajar, menjadi keluhan karena digunakan sebagai hukuman. Sehingga, perlunya 

guru bimbingan dan konseling untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan 

perspektif intraindividual siswa dalam hal yang berkitan dengan prestasi 

akademik. 

Berkaitan dengan pekerjaan rumah, peneliti melakukan observasi kepada 

beberapa siswa dan guru bimbingan dan konseling SMA di Sukoharjo. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti memperoleh data tentang pandangan siswa 

terhadap pekerjaan rumah dan mata pelajaran yang sulit pada saat mengikuti 
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pembelajaran di kelas. Siswa di SMA Negeri di Sukoharjo menganggap bahwa 

pekerjaan rumah yang paling sulit adalah mata pelajaran matematika. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat pembagian jurusan mata pelajaran matematika, serta tugas- 

tugas yang diberikan untuk pekerjaan rumah terlalu sulit. Selain itu, mereka juga 

kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika di kelas, sehingga 

berpengaruh pada pengerjaan tugas PR matematika. Sebagian siswa menyatakan 

bahwa pekerjaan rumah tidak perlu diberikan karena sudah capek dengan 

beberapa kegiatan ekskul atau les, serta sangat membebani dalam belajar. 

Lebih lanjut, pada saat wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di 

SMA Sukoharjo mengungkapkan bahwa banyak siswa yang mengeluh terhadap 

pelajaran matematika baik tugas maupun pembelajaran dikelas. Guru bimbingan 

dan konseling juga mengungkapkan bahwa nilai prestasi matematika siswa 

mengalami penurunan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh guru matematika yang 

mengampu di sekolah bahwa siswa terlihat kesulitan dalam mengerjakan tugas- 

tugas di sekolah maupun nonsekolah. 

Hasil survei yang dilakukan International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), pembelajaran matematika di Indonesia menunjukkan pada peringkat 

bawah. Survei yang dilakukan tahun 2015 Indonesia berada pada posisi 45 dari 50 

negara (sumber: IEA's, 2015). Didukung pula dengan hasil survei yang dilakukan 

Programme for International Student Assesment (PISA) pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa kemampuan matematika secara signifikan lebih rendah 

daripada centerpoint (490) skala OECD. Gambaran hasil survei PISA 

menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia rendah yang 
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menyebabkan kedudukannya berada pada 386 skor PISA (OECD, 2014). Hal 

tersebut juga menyebabkan Indonesia berada pada peringkat 69 dari 76 negara. 

Lebih lanjut, fenomena lapangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan rekap hasil ujian 

nasional (UN) mata pelajaran matematika tingkat Sekolah Menengah Atas 

mengalami penurunan. Survei menunjukkan hasil rekap ujian nasional mata 

pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2015 sebesar 

67,92%; tahun 2016 sebesar 78,59; dan tahun 2017 sebesar 70,29. Hasil rekap 

ujian nasional mata pelajaran matematika di SMA Negeri 2 Sukoharjo pada tahun 

2015 sebesar 48,51; tahun 2016 sebesar 50,38; dan tahun 2017 sebesar 47,82. 

Sedangkan, hasil rekap ujian nasional mata pelajaran matematika di SMA Negeri 

3 Sukoharjo pada tahun 2015 sebesar 65,66%; tahun 2016 sebesar 68,79%; tahun 

2017 sebesar 54,44%. Paparan hasil survei TIMSS, PISA, dan data rekap hasil 

ujian nasional diatas dapat dimaknai bahwa kemampuan matematika siswa di 

Indonesia masih rendah, sehingga perlunya telaah lebih lanjut  mengenai 

perspektif intraindividual siswa guna mendukung prestasi siswa dalam mata 

pelajaran matematika. 

Pada berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak yang menganggap 

pekerjaan rumah itu penting, tetapi kenyataannya mereka tidak menjadikan 

pekerjaan rumah itu sebagaimana mestinya. Padahal apabila dilihat dari tujuan 

pekerjaan rumah itu akan dapat memberikan manfaat yang positif bagi siswa. 

Berdasar dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi perilaku mengerjakan pekerjaan rumah. 
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Dalam konteks pembelajaran di sekolah terkait dengan pelajaran 

matematika, perilaku mengerjakan pekerjaan rumah merupakan perspektif 

intraindividual siswa yang dapat digunakan guru matematika untuk meningkatkan 

sikap dan keterampilan dalam belajar, serta mencapai hasil prestasi yang optimal. 

Semua personil sekolah terutama guru bimbingan dan konseling harus melakukan 

upaya yang sifatnya preventif dan kuratif terhadap siswa yang memiliki prestasi 

matematika rendah. Hal tersebut dikarenakan, pentingnya perilaku mengerjakan 

pekerjaan rumah dalam proses akademik. Lingkungan sekolah menjadi salah satu 

lingkungan bagi individu untuk belajar suatu ilmu pengetahuan dan membentuk 

perilaku agar sesuai dengan keberhasilan dan harapan yang ingin dicapai. 

Hasil penelitian Trautwein dan rekannya (2006) bahwa ketika siswa 

memiliki kontrol yang tinggi dan melampirkan nilai yang tinggi pada saat 

mengerjakan pekerjaan rumah, maka mereka akan berusaha (effort) lebih keras 

dan memiliki kosentrasi (concentration) yang tinggi dalam melakukan pekerjaan 

rumah tersebut sesuai dengan pokok bahasan. Oleh karena itu, perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah siswa pada aspek usaha dalam mengerjakan 

pekerjaan rumah (homework effort) dan konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan 

rumah (homework concentration) memungkinkan untuk ditelaah lebih lanjut guna 

meningkatkan prestasi matematika. 

Kinerja siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah dipengaruhi oleh emosi 

akademik. Hal tersebut selaras dengan penelitian Dettmers (2011) bahwa 

pengalaman emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam situasi 

akademis diketahui mempengaruhi kemampuan siswa. Lebih lanjut, Pekrun & 
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Linnenbrink-Garcia (2014, Goezt, et al., 2016) emosi membentuk perilaku belajar, 

mempengaruhi pencapaian akademis mereka, membimbing keputusan untuk 

bertahan atau drop out dari program akademik, dan mewakili elemen inti dari 

kesejahteraan psikologis mereka. 

Aspek-aspek psikologis dalam konseling menjadi bagian tak terpisahkan 

dalam proses pemberian layanannya. Adanya hal-hal tertentu yang mempengaruhi 

aspek-aspek psikologis tersebut berakibat pada ketidakmampuan individu tertentu 

untuk menjalani kehidupannya secara efektif. Kondisi tersebut menuntut para 

praktisi konseling untuk lebih mampu memahami konsep dasar dari aspek 

psikologis, terutama emosi akademik. Pemahaman terkait dengan emosi akademik 

akan memudahkan konselor untuk mengatur energi-energi negative dari diri siswa 

dan kemudian merubahnya menjadi energi-energi positif untuk mengembangkan 

perilaku belajar yang efektif. 

Ditinjau dari aspek emosi akademik, perilaku mengerjakan pekerjaan rumah 

dalam akademik dikaitkan dengan emosi dalam belajar. Dalam teori nilai-kontrol, 

emosi akademik didefinisikan sebagai emosi yang terikat langsung ke kegiatan 

berprestasi atau hasil prestasi (Schutz & Pekrun, 2007). Emosi akademik 

merupakan emosi yang sangat penting bagi pembelajaran dan kinerja siswa dalam 

mengikuti pelajaran matematika di sekolah. Emosi memberikan warna afektif 

yang menyertai setiap perilaku individu yang berupa perasaan-perasaan tertentu 

yang dialami saat menghadapi situasi. Setiap siswa cenderung menampilkan 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah dalam pelajaran matematika secara 

berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh pengalaman dan kondisi 
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emosi siswa yang berbeda. Emosi akademik lebih spesifik pada perasaan terkait 

dengan kegiatan yang berlangsung dalam konteks prestasi. 

Schutz & Pekrun (2007) menjelaskan taksonomi tiga dimensi emosi 

akademik. Berdasarkan pengelompokan dimensi tersebut, penelitian ini fokus 

pada kesenangan (enjoyment), kebanggaan (pride), kejenuhan (boredom), dan 

kecemasan (anxiety). Terdapat dua emosi yang difokuskan dalam penelitian yaitu 

emosi senang dan bosan. Kelompok emosi tersebut merupakan emosi yang sering 

muncul dalam konteks pembelajaran matematika di kelas pada siswa Sekolah 

Menengah Atas. 

Dalam konteks pendidikan, siswa yang memiliki pengalaman emosi 

akademik berkaitan dengan kesenangan dalam aktivitas belajar ketika mereka 

memiliki percaya diri tinggi dalam melakukan tugas dalam mata pelajaran 

matematika dengan baik. Siswa memiliki pengalaman emosi akademik 

kebanggaan ketika mereka menghargai hasil kesuksesan dan memiliki rasa  

kontrol yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Kebosanan merupakan aktivitas 

yang memusatkan emosi yang bisa dialami ketika siswa tidak menghargai 

aktivitas belajar matematika, serta ketika ada tantangan besar atau sedikit dalam 

kegiatan belajar (Luo,2016). Lebih lanjut, siswa cenderung mengalami kecemasan 

ketika mereka menganggap hasil kesuksesan atau kegagalan menjadi sangat 

penting dalam orientasi tujuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dettmers, et al (2011) juga memperluas 

penelitian sebelumnya terkait dengan konsekuensi emosi siswa. Hasil 

menunjukkan bahwa pengalaman emosi yang tidak menyenangkan selama sesi 
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pekerjaan rumah berhubungan negatif dengan pekerjaan rumah dan secara negatif 

memprediksi prestasi belajar. Meski beberapa siswa menikmati dalam 

menunjukkan perilaku mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi sebagian dari mereka 

memberikan laporan yang tidak menyenangkan terkait emosi selama sesi 

pekerjaan rumah (Chen & Stevenson, 1989). 

Menurut Warton (2001), pekerjaan rumah dapat menurun motivasi dan 

meningkatnya kecemasan atau kebosanan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Purwanto (2012) bahwa kecemasan akademik akan terjadi ketika siswa 

memandang adanya tuntutan akademik yang harus dipenuhi berada diatas 

kemampuan yang dimiliki. Beberapa murid juga menjadi frustrasi karena 

pekerjaan rumah mereka sehingga mereka berhenti mengerjakan semua tugas 

(Corno & Xu, 2004). Artinya, pekerjaan rumah sebagai tuntutan akademik siswa 

yang harus dipenuhi dapat juga menimbulkan emosi akademik yang berbeda- 

beda. Oleh karena itu, perlu analisis lebih lanjut terkait dengan emosi dalam 

perilaku mengerjakan pekeraan rumah. 

Disisi lain, achievement goal yang dimiliki setiap siswa dalam mencapai 

prestasi akademis diketahui juga memprediksi perilaku mengerjakan pekerjaan 

rumah. Sebagaimana, Santrock (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal 

yang menyebabkan individu memiliki masalah dengan pencapaian prestasi 

akademis yang baik, seperti mereka tidak menetapkan sasaran (goals), tidak 

membuat rencana bagaimana mencapai tujuan, dan tidak melakukan pengawasan 

terhadap kemajuan mereka dalam mencapai tujuan. 
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Achievement goal didefinisikan sebagai kompetensi, tujuan relevan dengan 

perjuangan individu dalam pengaturan prestasi (Pekrun, 2009). Lebih lanjut, 

achievement goal didefinisikan sebagai tujuan atau fokus kognitif-dinamis dari 

suatu kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi dan tujuan spesifik yang 

diadopsi untuk mempengaruhi bagaimana individu menafsirkan dan mengalami 

pengaturan prestasi (Cury: 2002). 

Elliot dan McGregor telah mengemukakan konseptualisasi 3x2 dari 

kerangka sasaran pencapaian. Inti dari model taksonomi 3x2 adalah tujuan 

pendekatan tugas, tujuan penghindaran tugas, tujuan pendekatan diri, tujuan 

penghindaran diri, tujuan pendekatan lain, tujuan penghindaran lainnya (Elliot, et 

al., 2011). Pada penelitian ini difokuskan terhadap achievement goal berbasis 

pendekatan tugas (task), penghindaran tugas (task), pendekatan lain (other), dan 

penghindaran lain (other). 

Untuk keberhasilan belajar, Elliot et al (2011) memaparkan bahwa tujuan 

pendekatan lain (other) diperkirakan akan menjadi prediktor positif bagi 

keberhasilan siswa dalam belajar dan tujuan penghindaran lain (other) 

diperkirakan akan menjadi prediktor yang negatif. Sedangkan, pendekatan tugas 

(task) diperkirakan akan menjadi prediktor positif dan memperkirakan bahwa 

tujuan penghindaran tugas (task) akan menjadi prediktor negatif bagi siswa. 

Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa keempat pendekatan tersebut diprediksi 

dapat mempengaruhi perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran 

matematika siswa, dimana masing-masing aspek memiliki konsekuen yang 

berbeda-beda pada setiap siswa. 



13 
 

 

 

 

 

Beberapa penjelasan diatas dapat dinyatakan sebagai bukti yang 

berkembang mengenai pekerjaan rumah itu bisa menjadi suplemen yang efektif 

bagi siswa untuk belajar di sekolah. Seperti emosi siswa tidak hanya sebagai efek 

samping dari pembelajaran tapi juga merupakan bagian integral dalam interaksi 

pembelajaran (Op’t Eynde & Turner, 2006). Dan, diantara yang berpotensi 

relevan sebagai pendahuluan dari emosi akademik, achievement goal juga sangat 

penting. Sebagai contoh, lingkungan belajar dapat dirancang sebagai pendahulu 

emosi akademik siswa yang kemudian secara positif mempengaruhi achievement 

goal. 

Meski ada peningkatan jumlah penelitian mengenai emosi akademik dan 

achievement goal yang secara signifikan mempengaruhi pembelajaran siswa. 

Beberapa penelitian yang tersedia saat sampai saat ini menunjukkan bahwa 

pekerjaan rumah memunculkan berbagai emosi yang dapat mempengaruhi 

pembelajaran siswa dan prestasi. Terdapat sedikit usaha untuk menganalisis  

secara sistematis konsekuensi emosi siswa dalam konteks pekerjaan rumah dan 

model teoritis umum untuk emosi tersebut kurang. Pekerjaan rumah siswa 

terhadap prestasi akademis memberikan efek secara tidak langsung dan lebih 

banyak tidak selalu lebih baik (Cooper,et al., 2001). Serta, korespodensi yang 

buruk antara bagaimana achievement goal dikonseptualisasikan dan bagaimana 

tujuan tersebut dioperasionalkan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk 

mengisi kesenjangan terkait dengan emosi akademik dan achievement goal 

sebagai perspektif individual dalam analisisnya terhadap perilaku mengerjakan 
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rumah pelajaran matematika pada siswa Sekolah Menengah Atas dan 

implikasinya pada bimbingan dan konseling. 

Temuan penelitian ini harapannya bisa menjadi bahan rekomendasi bagi 

guru bimbingan dan konseling agar dapat memahamkan pada siswa untuk 

membuat tujuan sebaik mungkin. Guru bimbingan dan konseling juga diharapkan 

dapat menjadikan sebagai layanan konsultasi. Dengan adanya layanan ini, 

konselor sekolah diharapkan dapat memberikan layanan konsultasi ataupun 

mediasi dengan guru mata pelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 

akademik siswa melalui perspektif intraindividual siswa. Selain itu, guru 

bimbingan dan konseling juga dapat mempromosikan kepada guru matematika 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memperhatikan 

tujuan yang diadopsi siswa, sehingga tujuan dan perilaku mereka akan adaptif. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang dan 

identifikasi masalah diatas, maka pokok penelitian ini dapat dirumuskan dalam 

pernyataan sebagai berikut: 

1.2.1 Masalah belajar yang sering diungkapkan siswa SMA di Sukoharjo kepada 

guru bimbingan dan konseling adalah terkait pelajaran matematika. 

1.2.2 Prestasi matematika siswa di Indonesia memiliki kecenderungan rendah. 

 

1.2.3 Pekerjaan rumah merupakan homelink antara siswa dan guru diluar jam 

sekolah sebagai tindaklanjut pembelajaran. 
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1.2.4 Belum adanya domain aspek spesifik yang mempengaruhi perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah dari perspektif intraindividual. 

1.2.5 Belum adanya analisis hubungan terkait dengan achievement  goal 

terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah dan emosi akademik 

sebagai mediator. 

1.2.6 Belum adanya implikasi pengaruh achievement goal terhadap perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah dan emosi akademik dalam bimbingan dan 

konseling. 

 
1.3 Cakupan Masalah 

 
Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.3.1 Penelitian ini terbatas hanya pada fokus achievement goal untuk mencapai 

keberhasilan dalam belajar, yaitu pendekatan tugas (task approach), 

penghindaran tugas (task avoidance), pendekatan lain (other approach), 

dan penghindaran lain (other avoidance). 

1.3.2 Penelitian ini terbatas hanya pada fokus usaha (effort) dan konsentrasi 

(concentration) dalam perilaku mengerjakan pekerjaan rumah pelajaran 

matematika. 

1.3.3 Penelitian ini terbatas hanya pada fokus emosi akademik yang sering 

muncul dalam pembelajaran, yaitu kesenangan (enjoyment) dan kecemasan 

(anxiety) dalam pelajaran matematika. 
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1.3.4 Penelitian ini terbatas hanya pada fokus implkasi achievement goal, 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah, dan emosi akademik dalam 

bimbingan dan konseling. 

1.3.5 Subyek dalam penelitian terbatas dilakukan pada siswa Sekolah Menengah 

Atas di Sukoharjo. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Apakah achievement goal (pendekatan tugas, penghindaran tugas, 

pendekatan lain, dan penghindaran lain) memprediksi perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika (konsentrasi dan 

usaha) pada siswa Sekolah Menengah Atas di Sukoharjo? 

1.4.2 Apakah achievement goal (pendekatan tugas, penghindaran tugas, 

pendekatan lain, dan penghindaran lain) memprediksi emosi akademik 

(kesenangan dan kecemasan) pada siswa Sekolah Menengah Atas di 

Sukoharjo? 

1.4.3 Apakah emosi akademik (kesenangan dan kecemasan) memprediksi 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika 

(konsentrasi dan usaha) pada siswa Sekolah Menengah Atas di Sukoharjo? 

1.4.4 Apakah terdapat efek tidak langsung antara achievement goal dengan 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika melalui 

emosi akademik pada siswa Sekolah Menengah Atas di Sukoharjo? 
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1.4.5 Bagaimana implikasi pengaruh achievement goal terhadap perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah dan emosi akademik sebagai mediator pada 

bimbingan dan konseling? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

 

1.5.1 Menganalisis achievement goal (pendekatan tugas, penghindaran tugas, 

pendekatan lain, dan penghindaran lain) dalam memprediksi perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika (konsentrasi dan 

usaha) pada siswa Sekolah Menengah Atas di Sukoharjo. 

1.5.2 Menganalisis achievement goal (pendekatan tugas, penghindaran tugas, 

pendekatan lain, dan penghindaran lain) dalam memprediksi emosi 

akademik (kesenangan dan kecemasan) pada siswa Sekolah Menengah 

Atas di Sukoharjo. 

1.5.3 Menganalisis emosi akademik (kesenangan dan kecemasan) dalam 

memprediksi perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran 

matematika (konsentrasi dan usaha) pada siswa Sekolah Menengah Atas di 

Sukoharjo. 

1.5.4 Menganalisis efek tidak langsung antara achievement goal dengan perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika melalui emosi 

akademik pada siswa Sekolah Menengah Atas di Sukoharjo. 
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1.5.5 Mengetahui implikasi pengaruh achievement goal terhadap perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah dan emosi akademik sebagai mediator pada 

bimbingan dan konseling 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

 
1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

1.6.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

keilmua bimbingan dan konseling dalam perspektif 

intraindividual, terutama berkaitan dengan perilaku mengerjakan 

pekerjaan rumah, emosi akademik, dan achievement goal pada 

siswa SMA. 

1.6.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat mengklarifikasi penelitian 

sebelumnya terkait dengan pengaruh achievement goal terhadap 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah dengan  menjadikan  

emosi akademik sebagai mediator. Selanjutnya, untuk penelitian 

selanjutya kekurangan dalam penelitian ini dapat memberikan 

kesempurnaan dalam penelitian yang ada. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 

1.6.2.1 Bagi konselor penelitian ini dapat menerapkan implikasi layanan 

bimbingan dan konseling pada bidang belajar dengan tema emosi, 

achievement goal kepada siswa baik secara klasikal maupun 

individual. Konselor diharapkan dapat mempromosikan kegiatan 

pembelajaran yang adaptif dan layanan bimbingan belajar melalui 
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achievement goal, perilaku mengerjakan pekerjaan rumah, dan 

emosi akademik. 

1.6.2.2 Bagi guru matematika, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai informasi bagi guru untuk mendorong siswa 

memiliki target setinggi mungkin dan menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

1.6.2.3 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang sama, sehingga hasilnya dapat lebih luas dan 

mendalam. 



 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

 
2.1 Kajian Pustaka 

 
Beberapa penelitian relevan mengenai pengaruh achievement goal terhadap 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah pelajaran matematika dengan emosi 

akademik sebagai mediator yang telah dilakukan akan dijabarkan sebagai berikut: 

Sejalan dengan penelitian ini, achievement goal dan emosi akademik 

dirasakan sangat penting dalam memprediksi kinerja akademik. Evaluasi 

hubungan antara achievement goal, emosi, strategi pembelajaran, dan kinerja yang 

telah dijelaskan oleh teori Pekrun (Ranellucci,et al., 2015). Tujuan pendekatan 

kinerja memprediksi pemikiran kurang kritis;tujuan penghindaran kinerja 

memprediksi lebih banyak kecemasan, kebosanan, berpikir kritis, dan lebih  

rendah pada pencapaian prestasi. Kenikmatan bermanfaat bagi kebanyakan 

strategi pembelajaran, kebosanan memprediksi manajemen waktu yang kurang 

baik, dan kecemasan memprediksi self-monitoring yang lebih rendah dan IPK 

keseluruhan. Strategi pembelajaran mempengaruhi pencapaian selanjutnya di 

semester kedua. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang juga meneliti tentang 

pengaruh achievement goal terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah 

dengan menggunakan emosi akademik sebagai mediator. 

 

 

 

 

 

 

 

20 



21 
 

 

 

 

 

Teori kontrol-nilai berhubungan dengan efikasi diri matematika, nilai, dan 

emosi akademik dalam memediasi antara praktik pengasuhan dan perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah (Luo,et al., 2016). Efikasi diri matematika 

dikaitkan dengan kenikmatan dan kebanggaan secara positif, serta kebosanan dan 

kecemasan secara negatif. Nilai matematika dikaitkan dengan kenikmatan dan 

kecemasan secara positif, dan kebosanan secara negatif. Keempat emosi pada 

gilirannya menunjukkan hubungan yang berbeda dengan perilaku pekerjaan 

rumah yang berfokus pada usaha (homework effort) dan gangguan (homework 

distraction). Dalam penelitian Flunger,et al.,(2017) menjelaskan bahwa homework 

effort dan homework time dapat menjadi karakteristik perilaku pekerjaan rumah 

yang menguntungkan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini juga meneliti tentang 

emosi akademik terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah. Bedanya, pada 

penelitian ini perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika 

berfokus pada usaha (homework effort) dan konsentrasi (homework 

concentration). 

Belajar yang baik adalah individu yang dapat berkonsentrasi dalam setiap 

kegiatan akademik, termasuk didalamnya mengerjakan pekerjaan rumah. Siswa 

dalam kegiatan akademik terkadang mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi di 

dalam kelas, sehingga menyebabkan menurunnya prestasi. Konsentrasi belajar 

adalah salah satu aspek psikologis yang terkadang sulit untuk dimengerti selain 

dirinya sendiri (Faizah, 2015). Beberapa cara dapat digunakan dalam 

meningkatkan konsentrasi belajar dengan melatih fokus dan respon siswa 

(Ikawati, 2016; Hidayat,et al., 2011; Thohir,et al., 2012; Ningsih,et al., 2014). 
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Bedanya dalam penelitian ini, konsentrasi dalam belajar difokuskan pada 

konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Model motivasi trans-kontekstual dapat digunakan untuk memeriksa proses 

dimana dukungan otonomi siswa dan bentuk motivasi otonom terhadap aktivitas 

matematika dalam konteks pendidikan. Dukungan awal untuk model dan bukti 

bahwa motivasi otonom terhadap aktivitas matematika di kelas dikaitkan dengan 

motivasi, niat, perilaku dan pencapaian aktual dalam pekerjaan rumah matematika 

di luar sekolah (Hagger, 2015; Sumekar, 2015). 

Ada hubungan antara kepribadian dan prestasi akademik, namun jauh lebih 

sedikit pekerjaan yang berfokus pada menjelaskan hubungan tersebut. Dalam 

suatu hasil penelitian menjelaskan bahwa semua ciri kepribadian terkait dengan 

perilaku pekerjaan rumah, dan kepribadian dan perilaku mengerjakan pekerjaan 

rumah terkait dengan nilai akhir tahun dalam matematika dan bahasa Belanda 

(Lubbers,et al.,2010; Fan,et al.,2017). Hal ini sejalan denga penelitian ini bahwa 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah terkait dengan mata pelajaran matematika. 

Bedanya dalam penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh achievement goal 

terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Pengalaman emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam 

situasi akademis diketahui mempengaruhi pembelajaran siswa, terutama terkait 

dengan pekerjaan rumah (Dettmers,et al.,2011). Pengalaman emosi yang tidak 

menyenangkan selama sesi pekerjaan rumah berhubungan negatif dengan 

pekerjaan rumah dan secara negatif memprediksikan prestasi belajar matematika. 

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Goetz,et al., (2012) 
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menjelaskan bahwa di dalam domain, emosi pekerjaan rumah dan emosi kelas 

menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan konsep diri akademik dan hasil 

pencapaian siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian ini juga meneliti tentang 

pengalaman emosi akademik terhadap pekerjaan rumah. Bedanya, pada penelitian 

ini emosi akademik digunakan sebagai mediator terhadap perilaku mengerjakan 

pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Pekerjaan rumah merupakan suatu kegiatan akademik yang dapat digunakan 

guru dalam meningkatkan hasil belajar (Karlinda,et al.,2014; Astuti, 2017; 

Vatterott, 2009). Pentingnya peran guru dijelaskan oleh Rosário,et al., (2015) 

bahwa peran guru dalam tahap pertama proses pekerjaan rumah, yaitu merancang 

pekerjaan rumah dengan tujuan tertentu dapat memberikan data penting bagi guru 

dan administrator sekolah sebagai bahan refleksi praktik pekerjaan rumah. Lebih 

lanjut, penelitian Costa,et al., (2016) bahwa persepsi guru dan siswa tentang 

pekerjaan rumah sangat penting untuk mengembangkan strategi pengajaran yang 

berkontribusi terhadap keberhasilan akademis semua siswa. Hal ini sejalan dengan 

tujuan penelitian bahwa adanya hasil penelitian diharapkan guru bimbingan dan 

konseling dapat bahan rekomendasi untuk guru pelajaran matematika agar dapat 

berkonsultasi serta berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling dalam 

pengaruhnya achievement goal dan emosi akademik terhadap perilaku 

mengerjakan rumah. 

Guru bimbingan dan konseling berperan untuk membimbing siswanya 

dalam meraih cita-cita dan tujuan tertentu, sehingga tampak adanya perubahan 

yang terjadi, salah satunya ditunjukkan dengan prestasi akademik. Sebagaimana 
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dijelaskan Karyawati,et al.,(2004) bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 

pemberian tugas pekerjaan rumah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi. Perbedaan prestasi belajar siswa yang diberikan 

homework dibanding siswa yang tidak diberikan homework. Penjelasan tersebut 

dapat dimaknai bahwa homework diyakini dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa di sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang meneliti pekerjaan 

rumah. Bedanya, dalam penelitian ini berfokus pada perilaku mengerjakan 

pekerjaan rumah dalam mata pelajaran matematika. 

Pekerjaan rumah adalah praktik yang menghargai waktu dan dapat 

meningkatkan perkembangan keterampilan dan penguatan pengetahuan yang 

didapat di dalam kelas saat digunakan efektif dan tepat (Wangid, 2011). Dalam 

penelitian Maurice & Premata (2012) memaparkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara keseriusan mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terhadap 

hasil belajar Ilmu Statika dan Tegangan siswa program studi teknik bangunan. 

Hasil analisis juga ditunjukkan pada kelompok yang explicit corrective feedback 

memiliki kemampuan menganalisis soal yang lebih dibandingkan kelompok yang 

diberi implicit corrective feedback pada tugas pekerjaan rumah (Prasetia,et 

al.,2017; Novanti,et al.,2017). Hal ini sejalan penelitian ini yang meneliti tentang 

pekerjaan rumah yang berfokus pada usaha dan konsentrasi. 

Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran di Sekolah 

Menengah Atas yang paling penting. Sebagai salah satu mata pelajaran yang 

pentig dalam ujian nasional, siswa dituntut agar mampu menguasai semua materi 

dalam pelajaran matematika dengan baik dan diharapkan dapat mencapai hasil 
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yang maksimal (Sadewi,et al, 2012). Tetapi, bagi sebagian anak matematika 

merupakan pelajaran yang dianggap sulit dan ditakuti para siswa (Dundar,et al., 

2014; Sunawan,et al., 2012). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian 

ini yang meneliti tentang pelajaran matematika yang digunakan sebagai tugas 

pekerjaan rumah. 

Sebuah model teoritis yang menghubungkan achievement goal dan emosi 

akademik (Pekrun,et al., 2009; Pekrun, 2007). Temuan menunjukkan achievement 

goal ditunjukkan untuk memprediksi emosi akademik, dan emosi akademik 

ditunjukkan untuk memprediksi pencapaian kinerja. Terdapat tujuh dari delapan 

emosi yang didokumentasikan sebagai mediator hubungan antara pencapaian 

tujuan dan kinerja. Salah satunya yaitu emosi negatif merupakan prediktor yang 

berguna untuk uji pencapaian kinerja (Chin,et al., 2017). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian bahwa empat emosi yaitu kesenangan (enjoyment), 

kecemasan (anxiety), dan kebosanan (boredom) diprediksi sebagai mediator 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Keyes & Moore (2013, Andriyani,et al.,2017) menyatakan sebagai 

pencapaian keberhasilan hidup yang ditandai dengan integrasi fungsi fisik, 

kognitif dan sosio-emosional. Salah satu pusat kehidupan yang memiliki peran 

penting untuk membantu siswa adalah sekolah. Tetapi terkadang mereka 

seringkali rentan terhadap masalah kecemasan (Adriyani,et al.,2017; MacIntyre,et 

al.,1991; Purwanti,et al., 2012). Kecemasan pada individu merupakan suatu 

keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan perasaan tegang 

secara subjektif, keprihatinan, dan kekhawatiran (Suhendri,et al.,2012). 



26 
 

 

 

 

 

Peran emosi akademik membuktikan teori control-value yang menjelaskan 

bahwa emosi berpengaruh terhadap prestasi akademik. Penelitian terdahulu 

menemukan bahwa aktivasi emosi positif berpengaruh positif terhadap strategi 

belajar, deaktivasi emosi negatif berpengaruh negatif, sementara aktivasi emosi 

negatif menunjukkan pengaruh yang masih ambivalen (Pekrun,et al., 2002; 

Pekrun,et al., 2011). Lebih lanjut, semakin remaja, siswa merasakan aktivasi 

emosi positif yaitu kebahagiaan, harapan, dan rasa bangga dalam kegiatan 

pembelajaran (Ahmed,et al., 2013; Villavicencio &Bernardo, 2012). Dalam 

penelitian ini peran emosi digunakan sebagai mediator achievement goal terhadap 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Perkembangan emosional anak sangat penting bagi tahap perkembangan 

emosional mereka. Sekolah dan keluarga dapat membuat perbedaan dalam 

kehidupan siswa, yaitu membantu mengarahkan perkembangan sosial, emosional 

dan kognitif anak menuju jalur positif, dan mendukung siswa yang mengalami 

kesulitan dalam perkembangan mereka (Cefaila,et al.,2009). Salah satu upaya 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan emosi adalah melalui layanan 

bimbingan dan konseling (Saraswati, et al.,2010). Kematangan emosi adalah suatu 

kondisi perasaan atau reaksi perasaan yang stabil terhadap suatu objek 

permasalahan, sehingga dengan perkembangan kearah kematangan emosional 

akan memberikan manfaat yang positif bagi siswa. 

Emosi sangat penting dalam banyak modalitas konseling terkait dengan cara 

terbaik untuk bekerja dengan emosi. Emosi sering belum diartikulasikan secara 

jelas atau praktis disajikan untuk konselor. Lawson-McConnell (2018) 
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menjelaskan bahwa terdapat peran emosi sangatlah penting dalam penyembuhan 

klien. Adapun jurnalnya menguraikan tentang peran regulasi emosi dalam 

lampiran konselor dan klien disajikan dalam lima langkah model bekerja dengan 

emosi dalam terapi. Hal ini sejalan dengan penelitian ini bahwa emosi diprediksi 

dapat memediator achievement goal dan perilaku mengerjakan pekerjaan rumah 

dalam mata pelajaran matematika. 

Karakteristik individu dalam situasi akademik memiliki hubungan langsung 

dengan prestasi akademik. Karakterisik siswa yang menjadi sangat penting adalah 

mencakup minat, emosi dan motivasi, pengalaman belajar (Boerema, 2005; Illeris, 

2003, Dharmayana,et al., 2012). Pencapaian prestasi yang unggul mensyaratkan 

hubungan yang kuat dari dalam diri siswa, diantaranya emosi dan usaha yang 

dilakukan dalam melakukan kegiatan akademik (Marks, 2000; Zimmerman, 2002; 

Zins,et al., 2004). Lebih lanjut, emosi merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting bagi kesuksesan siswa baik di sekolah maupun kehidupan di luar sekolah 

(Elias, Wang, Weissberg, Zins, & Walberg, 2002; Rebbeca, 2004; Zins,et al., 

2004). Hal ini sejalan dengan penelitian ini, bedanya dalam penelitian ini 

perkembangan emosional dianalisis dengan dijadikan sebagai mediator antara 

achievement goal terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah. 

Pengalaman emosi selama sesi pekerjaan rumah akan memberikan dampak 

terkait dengan upaya pekerjaan rumah dan memprediksikan prestasi akademik 

dalam pelajaran matematika (Dettmers,et al,.2011; Citrandini & Hernawati,  

2016). Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang meneliti tentang pengalaman 

emosi selama sesi pekerjaan rumah. Bedanya dalam penelitian ini menggunakan 
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emosi sebagai mediator terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata 

pelajaran matematika. 

Goleman (2002; Yuliani, 2013) menyatakan bahwa perilaku individu yang 

muncul sangat banyak diwarnai emosi. Emosi dasar individu mencakup emosi 

positif dan emosi negatif. Menurut Syamsu (2006) ada beberapa dampak emosi 

negatif terhadap perilaku remaja diantaranya adalah melemahkan semangat, 

menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar, terganggu penyesuaian sosial, 

suasana emosional yang diterima, dan mengalihkan perhatian (Mudjiran et al, 

2007). Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian ini bahwa emosi berpengaruh 

pada konsentrasi siswa. 

Terdapat keberagaman emosi dalam setting akademik yang dialami oleh 

siswa dalam setting pendidikan (Pekrun,et al.,(2010)). Academic Emotions 

Questionnaire (AEQ) digunakan untuk menguji asumsi model motivasi dari efek- 

efek emosi akademik. Emosi akademik secara signifikan terkait dengan motivasi, 

strategi pembelajaran, sumber daya kognitif, pengaturan diri, prestasi akademik, 

serta kepribadian dan kelas anteseden. Berdasar temuan diatas menunjukkan 

bahwa dalam pendidikan harus diakui terdapat keaneragaman emosional dalam 

setting akademik. AEQ juga digunakan dalam penelitian ini guna menguji asumsi 

apakah emosi akademik dapat memprediksi perilaku mengerjakan pekerjaan 

rumah mata pelajaran matematika. 

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh emosi akademik terhadap 

beban kognitif dilakukan oleh Sunawan & Xiong (2017; Sunawan & Xiong, 2016, 

Sunawan,et al., 2017). Beberapa hasil temuan mempertegas peran emosi 
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akademik terhadap kinerja kognitif, khususnya beban kogntif. Bedanya dalam 

penelitian ini menggunakan emosi akademik sebagai mediator dalam pengaruhnya 

achievement goal terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran 

matematika. 

Analisis hubungan intraindividual dilakukan dengan menilai kemampuan 

siswa. Self-report Questionnaires digunakan sebagai instrumen dalam penelitian 

ini dan hasil menunjukkan kedua jenis hubungan konsisten dengan harapan 

teoritis (Goetz,et al., 2016). Permodelan ditunjukkan dengan (a) tujuan 

penguasaan bersifat positif memprediktor kenikmatan dan memprediksi negatif 

kebosanan dan kemarahan; (b) tujuan pendekatan kinerja merupakan prediktor 

positif kebanggaan; (c) tujuan penghindaran kinerja merupakan prediksi positif 

kecemasan dan rasa malu. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang juga meneliti 

tentang achievement goal dengan emosi akademik (Goetz,et al.,2016; Stan,et 

al.,2015). Bedanya, pada penelitian ini achievement goal menggunakan taksonomi 

3x2 dengan fokus penelitian pada pendekatan tugas (task approach), 

penghindaran tugas (task avoidance), pendekatan lain (other approach), dan 

penghindaran lain (other avoidance) yang sering muncul dalam kegiatan belajar. 

Hurlock (Ali & Asrori, 2004) mengemukakan salah satu tugas 

perkembangan siswa adalah mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan 

teman sebaya dan berusaha untuk mencapai peran sosial di lingkungannya. 

Seringkali siswa mengalami masalah terkait dengan tugas perkembangan tersebut, 

salah satunya disebabkan oleh kematangan emosi. Oleh karena itu, bagi siswa 

yang mengalami masalah perlu diberikan pelayanan konseling yang memadai, 
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agar tercapai kesesuaian antara kebutuhan diri dengan keadaan lingkungan dimana 

siswa berada dan berinteraksi (Willis, 2005; Marimbuni et al, 2017). Siswa yang 

telah mencapai kematangan emosi, maka mampu berorientasi pada lingkungan, 

mampu meredam emosi dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, 

dapat bertanggungjawab, dan mampu mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini bahwa emosi memainkan peran 

penting dalam pencapaian tujuan. 

2.2 Kerangka Teoritis 

 
2.2.1 Bimbingan Belajar 

 

2.2.1.1 Pengertian Bimbingan Belajar 

 

Bimbingan belajar merupakan salah satu bidang bimbingan yang dapat 

diberikan oleh konselor kepada siswa sebagai penunjang dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Adapun hakikat bimbingan dijelaskan Natawidjaja (2012) 

bahwa bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan oleh konselor atau 

guru bimbingan konseling kepada individu yang dilakukan secara 

berkesinambungan. Bimbingan yang dilakukan tersebut diharapkan supaya 

individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup 

mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar dalam proses belajar 

mengajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, 

masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Penjelasan tersebut dapat dimaknai 

bahwa layanan bimbingan belajar diberikan pada individu atau siswa yang 

berguna untuk menghindari dan mengatasi masalah terkait dengan bidang belajar 

secara mandiri. 
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Lebih lanjut, Hamalik (2004) menjelaskan bahwa bimbingan adalah proses 

pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasehat dan penyuluhan agar siswa mampu 

mengatasi, memecahkan masalah, menanggulangi kesulitan dengan kemampuan 

yang dimiliki. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa layanan bimbingan 

belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan, arahan, tuntutan secara 

berkesinambungan dari seorang konselor kepada individu yang membutuhkan, 

sehingga akan dapat mencapai perkembangan optimal yaitu perkembangan 

individu yang sesuai dengan potensi. 

Belajar merupakan suatu aktivitas individu yang dapat menghasilkan suatu 

perubahan karena ada usaha dari dalam dan luar diri. Penjelasan tersebut dapat 

dimaknai bahwa setiap proses belajar yang dilakukan oleh individu akan 

melibatkan seluruh aspek yang dimilikinya yang menyangkut pengetahuan, 

keterampilan, sikap, bahkan aspek pribadi dalam diri. Aspek dalam diri individu 

yang sering terlibat dalam setiap aktivitas belajar diantaranya emosi dan 

achievement goal. Sehingga, peran seorang konselor sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan proses belajar siswa dalam kaitannya dengan emosi dan penetapan 

tujuan yang dimiliki. 

Ruth, et al (2018) menjelaskan bahwa pada tahun 1980-an, beberapa peneliti 

menganggap emosi sebagai gangguan atau variabel yang mengganggu intrapsikis. 

Konselor dalam periode 1980-an dan berlanjut hingga tahun 2000-an mulai 

menekankan terkait dengan keutamaan dan pentingnya keterlibatan emosi dalam 

setiap aktivitas pemberian layanan. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa 

emosi merupakan salah satu bagian integral untuk membuat pengalaman belajar 
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individu atau siswa bermakna. Tujuan emosi dalam belajar tidak hanya membuat 

siswa merasakan sesuatu, tetapi juga membuat siswa merasa seperti melakukan 

sesuatu. Salah satu rumusan program layanan yang dapat dilakukan oleh seorang 

konselor adalah konseli dapat mengendalikan emosi dan memantapkan nilai serta 

cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam proses belajar, serta memiliki 

kebiasaan belajar yang baik dan konsentrasi belajar. 

Perilaku individu diwarnai dengan berbagai emosi dalam  setiap 

aktivitasnya. Menurut Syamsu (2006) ada beberapa dampak emosi negatif 

terhadap perilaku remaja diantaranya adalah melemahkan semangat, menghambat 

atau mengganggu konsentrasi belajar, terganggu penyesuaian sosial, suasana 

emosional yang diterima, dan mengalihkan perhatian. Penjelasan tersebut dapat 

dimaknai bahwa emosi dapat berdampak pada berbagai masalah dalam kegiatan 

belajar. 

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang individu dalam belajar 

dapat dipengaruhi oleh berbagai masalah, salah satunya secara psikologis. Dengan 

adanya permasalahan siswa terkait dengan intraindividual siswa, diharapkan 

konselor dapat memberikan layanan bimbingan belajar dengan berbagai strategi 

bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta 

mengembangkan emosi positif dan tujuan adapatif guna menampilkan perilaku 

yang adaptif. 

2.2.1.2 Tujuan Bimbingan Belajar 

 

Menurut Ahmadi et al (2004) tujuan pelayanan bimbingan belajar secara 

umum adalah membantu murid-murid agar mendapatkan penyesuaian yang baik 
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di dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar dengan efisien sesuai 

kemampuan yang dimilikinya, mencapai perkembangan yang optimal. 

Menurut Syamsu et al (2005) tujuan bimbingan belajar, yaitu: (a) 

mempunyai sikap dan kebiasaan belajar yang positif, (b) mempunyai motif yang 

tinggi untuk belajar, (c) mempunyai keterampilan untuk menetapkan tujuan dan 

perencanaan pendidikan contohnya membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas 

sekolah, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu,dan berusaha 

memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan 

wawasan yang lebih luas, (d) memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk 

menghadapi ujian. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan belajar 

secara umum yaitu membantu siswa untuk mendapatkan penyesuaian yang baik di 

dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar dengan efisien sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal. 

Adapun tujuan tersebut dapat memperhatikan dari perspektif intraindividual siswa 

yaitu emosi dan tujuan yang diadopsi oleh siswa. 

2.2.2 Achievement Goal 

 

2.2.2.1 Pengertian Achievement Goal 

 

Dalam literatur, goal orientation theory merupakan susunan utama sebuah 

teori tujuan. Teori orientasi tujuan menjelaskan bahwa sebuah tujuan merupakan 

motivasi individu dalam hal yang mendasari keterlibatannya saat melakukan suatu 

aktivitas. Tujuan didefinisikan sebagai “representasi kognitif dari berbagai tujuan 

yang dapat diterima siswa berbeda situasi prestasi” (Stan, et al, 2015). Penjelasan 
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tersebut dapat dimaknai bahwa orientasi yang dimiliki setiap individu akan 

berbeda-beda jika dikaitkan dengan kualitas keterlibatan siswa dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah dan pengalaman emosional. Orientasi tujuan 

merupakan salah satu penentu perbedaan setiap individu terhadap perilakunya 

dalam aktivitas akademik. 

Lebih lanjut, Dweck memberikan sebuah konsep terkait dengan orientasi 

tujuan dimana tujuan secara luas dapat diartikan sebagai dimensi kepribadian 

individu dan setiap individu memiliki preferensi atau pilihan goal orientasi dalam 

aktivitas akademik (Dweck dan Leggett, 1988). Elliot dan Fryer (2008), sebuah 

tujuan mengacu pada representasi kognitif individu dari objek masa depan, 

dimana individu berkomitmen untuk mendekati atau menghindari dalam 

mengerjakan suatu tugas. Definisi tersebut bisa diartikan sebagai tujuan menjadi 

representasi kognitif dari apa yang ingin dicapai seseorang di masa depan, dengan 

pengaruhnya terhadap perilaku yang dimediasi oleh komitmen saat mengerjakan 

suatu tugas. Dalam konstruk tersebut, orientasi tujuan menggambarkan bagaimana 

individu memberikan reaksi dan respon, serta menginterpretasikan situasi dalam 

setiap aktivitas akademik untk mencapai suatu kinerja dan prestasi tertentu. 

Locke dan Latham menjelaskan bahwa tujuan adalah hasil atau pencapaian 

prestasi yang pemenuhannya diperjuangkan oleh seorang individu dalam setiap 

mngerjakan tugas (2002, dalam Woolfolk, 2009). Schunk (2012) menjelaskan 

bahwa tujuan mengacu pada tujuan dan fokus keterlibatan seorang individu dalam 

melakukan aktivitas berprestasi, sedangkan penetapan tujuan lebih berfokus pada 

bagaimana tujuan dibangun dan diubah serta peran sifat-sifat tujuan itu untuk 
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mendesak dan mengarahkan perilaku. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa 

tujuan adalah orientasi seorang individu dalam mengarahkan perilakunya untuk 

mencapai hasil yang diharapkan. Atau, dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa 

orientasi tujuan merupakan salah satu aspek yang menentukan bagaimana  

individu berusaha untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam suatu aktivitas. 

Tujuan didefinisikan sebagai alasan individu dalam berperilaku tertentu 

untuk mencapai suatu tujuan. Perspektif ketiga tentang tujuan, yakni achievement 

goal yang mencerminkan tingkat intermediate antara sasaran target yang spesifik 

dan pendekatan tujuan konten yang lebih global. Achievement goal mengacu pada 

tujuan atau alasan setiap individu dalam mengejar sebuah pencapaian tugas, 

paling sering dioperasionalkan dalam tugas belajar akademik, meski bisa 

diaplikasikan pada prestasi lainnya (Pintrick., et al,1996; Pintrich, 2000). 

Achievement goal membahas tentang masalah tujuan yang dimiliki oleh 

individu yang sedang mengejar suatu tugas pencapaian serta standar kriteria yang 

mereka bangun untuk mengevaluasi kompetensi atau keberhasilan dalam tugas 

tersebut. Lebih lanjut, Ames (1992) menjelaskan bahwa achievement goal 

didefinisikan sebagai kepercayaan, emosi, dan assesmen yang menentukan tujuan 

yang mendasari perilaku setiap individu. Penjelasan tersebut dapat dimaknai 

bahwa suatu tujuan yang dimiliki individu dalam melaksanakan suatu tugas dapat 

mengarahkan perilakunya dalam mencapai hasil yang optimal. 

Achievement goal didefinisikan sebagai tujuan seorang individu untuk 

terlibat dalam perilaku berprestasi (Elliot, 2011). Dua jenis tujuan yang 

digambarkan adalah (a) tujuan penguasaan, di mana tujuannya adalah untuk 
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mengembangkan kompetensi dan penguasaan tugas, (b) tujuan kinerja, di mana 

tujuannya adalah untuk menunjukkan kompetensi kinerja individu (biasanya 

kompetensi normatif). Dalam pengertian tersebut, achievement goal merupakan 

konstruksi gabungan antara tujuan umum yakni penguasaan dan kriteria spesifik 

yakni kinerja yang akan dinilai dalam diri setiap individu. 

Orientasi achievement goal berpengaruh terhadap tindakan siswa dalam hal 

pencapaian dan reaksi emosional, kognitif dan behavioristik bukan pada tujuan 

hidup keseluruhan siswa. Dengan demikian dapat diartikan achievement goal 

merupakan konstruksi suatu kesatuan yang terintegrasi dan terorganisir tentang 

pola kepercayaan, bukan hanya tujuan umum atau alasan prestasi, tapi juga 

standar atau kriteria yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja 

(Urdan, 1997). 

Achievement goal didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk 

mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan ke arah pencapaian tujuan seseorang 

(Zimmerman, 2000). Achievement goal dapat memberikan dasar pemikiran dan 

arahan setiap individu dalam mengatur proses belajar secara individual 

(Anderman, et al., 2002). Lebih lanjut, achievement goal juga memprediksi 

penggunaan strategi pembelajaran, usaha, emosi, prestasi, dan kinerja (Schunk, 

2012). Oleh karena itu, siswa perlu mengembangkan achievement goal yang 

efektif untuk proses pengaturan diri dan motivasi diri selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa achievement goal 

 

merupakan  orientasi  yang  menjadi  alasan  individu  ketika  mencoba  berusaha 
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dengan mencakup proses dan tindakannya untuk mencapai atau memperoleh 

tingkat tertentu. 

2.2.2.2 Karakteristik Achievement Goal 

 

Dalam hal achievement goal, Dinger, et al., (2013) menjelaskan bahwa 

sumber tujuan penguasaan yaitu konsepsi pribadi tentang alam kecerdasan, 

harapan keberhasilan, dan kompetensi yang dirasakan. Sedangkan, sumber tujuan 

pendekatan kinerja meliputi harapan untuk sukses, takut gagal, dan dirasakan 

kompeten, sedangkan sumber tujuan penghindaran kinerja hanya mencakup rasa 

takut akan kegagalan. Achievement goal yang efektif dapat dievaluasi berdasarkan 

orientasi tujuan, spesifisitas tujuan dan komitmen tujuan (Locke & Latham,  

2002). Adapun ketiga achievement goal dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Orientasi Tujuan (Goal Orientation) 

 

Dalam konteks belajar, orientasi tujuan adalah fokus umum atau tujuan 

untuk berprestasi yang dimiliki oleh individu. Adapun faktornya adalah 

sebagai berikut teori kecerdasan implisit, harapan akan kesuksesan, 

kompetensi yang dirasakan, dan takut gagal. Dalam kerangka kerja 

achievement goal 2x2, Elliot (2008) menggolongkan orientasi tujuan 

menjadi dua dimensi, yaitu definisi (penguasaan dan kinerja) dan valensi 

(pendekatan dan penghindaran). Sebuah tujuan pendekatan penguasaan, 

berfokus pada pengembangan kompetensi dan penguasaan tugas, sedangkan 

tujuan penguasaan-penghindaran berfokus pada pengembangan kompetensi 

tapi juga menghindari kesalahan. Tujuan pendekatan kinerja, berfokus pada 

menunjukkan kompetensi dibandingkan dengan orang lain, sedangkan 
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tujuan penghindaran kinerja, berfokus pada menghindari munculnya 

ketidakmampuan. 

2. Spesifisitas Tujuan (Goal Specifity) 

 

Spesifisitas tujuan mengacu pada tingkat tujuan yang ditetapkan oleh 

setiap individu, menyangkut keterkaitan antara seberapa spesifik tujuan dan 

apa yang ingin dicapai dalam suatu aktivitas akademik. Dalam hal ini, 

spesifisitas tujuan merupakan kriteria batas tertentu fungsi orientasi tujuan 

yang dimiliki oleh individu. 

3. Komitmen Tujuan (Goal Commitment) 

 

Komitmen tujuan adalah variabel perantara antara pencapaian tujuan 

dan kinerja. Achievement goal bukan merupakan sumber motivasi tanpa 

adanya komitmen tujuan. Komitmen tujuan akan mendorong individu untuk 

mengembangkan motivasi, serta penerimaan diri secara utuh mengenai 

kompetensi yang dimiliki dan tujuan yang akan dicapai. Individu perlu 

mengembangkan sebuah tujuan komitmen yang tinggi dan fleksibel dalam 

setiap melakukan aktivitas. 

Berbeda dengan Ames dan Archer (1988 dalam Schunk, Pintrich, dan 

Meece 2008: 185) menyatakan karakteristik achievement goal sebagai berikut : 

1. Tujuan Penguasaan (Mastery Goal) 

 

Mastery goal merupakan suatu orientasi motivasional yang dimiliki 

individu dan menekankan diperolehnya pengetahuan dan perbaikan diri. 

Orientasi tujuan penguasaan didefinisikan sebagai fokus pada pembelajaran, 

menguasai tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan sendiri atau 
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pengembangan diri, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan atau 

mengembangkan kompetensi, mencoba mencapai suatu hal yang 

menantang, dan mencoba untuk mendapatkan pemahaman atau wawasan. 

Woolfolk (2009) memaksudkan orientasi ini sebagai intens pribadi 

untuk memperbaiki kemampuan dan memahami apa yang dipelajari, tanpa 

memperdulikan buruknya performa yang ditampilkan seorang individu yang 

memiliki orientasi tujuan penguasaan akan memfokuskan diri pada kegiatan 

belajar, berusaha menguasai suatu tugas, mengembangkan keterampilan 

baru, memperbaiki kompetensinya, menyelesaikan tugas yang menantang 

dan berusaha untuk memperoleh pengalaman terhadap apa yang dipelajari. 

Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa individu yang fokus pada tujuan 

penguasaan lebih mungkin mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

kompetensi yang dimiliki dalam proses belajarnya dan pencapaian tugas. 

Ormord (2008) menjelaskan bahwa gambaran mengenai karakteristik 

individu dengan mastery goal adalah sebagai berikut (a) kompetensi dapat 

berkembang dengan latihan dan usaha, (b) memilih tugas yang memberikan 

kesempatan untuk belajar, (c) memberikan respon emosi negatif pada tugas 

yang mudah, (d) memiliki motivasi instrinsik dalam mempelajari materi, (e) 

menampilkan perilaku yang bersifat self regulated, (f) menggunakan strategi 

belajar yang mengarah pada pemahaman, (f) melakukan evaluasi kinerja, (g) 

menginterpretasikan kegagalan sebagai pembelajaran untuk berusaha secara 

keras, (h) merasa puas terhadap kinerja yang dilakukan secara optimal, (i) 

memandang guru sebagai panutan. Penjelasan tersebut dapat dimaknai 
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bahwa dengan adanya tujuan berbasis penguasaan materi dapat 

meningkatkan sikap belajar yang positif, serta pencapaian tujuan secara 

optimal. 

2. Tujuan Kinerja (Performance Goal) 

 

Performance goal berfokus pada menunjukkan kompetensi atau 

kemampuan, dan bagaimana kemampuan yang dimiliki individu akan dinilai 

relatif terhadap orang lain. Menurut Schunk, et al., (2008) menjelaskan 

bahwa individu dengan performance goal yang kuat memiliki karakteristik 

berusaha untuk mendapatkan peringkat tinggi dan tidak suka membuat 

kesalahan saat mengerjakan tugas. Penjelasan tersebut dapat dimaknai 

bahwa prestasi individu dievaluasi dari perbandingan kemampuan yang 

dimiliki dengan kemampuan yang dimiliki orang lain. 

Ormord (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik 

performance goal, yaitu (a) kompetensi yang diimiliki individu bersifat 

stabil, (b) menghindari tugas yang membuat tidak kompeten dan memilih 

tugas yang dapat mendeskripsikan kompetensi, (c) mereaksi tugas yang 

mudah dengan emosi bangga, (d) memandang usaha merupakan kompetensi 

yang rendah, (e) memiliki motivasi ekstrinsik, (f) kurang menampilkan 

perilaku belajar yang self regulated, (g) memandang kesalahan sebagai 

tanda kegagalan, (h) strategi belajar yang hanya bersifat rote learning, (i) 

evaluasi kinerja dilakukan dengan kerangka perbandingan orang lain, (j) 

merasa puas ketika saat berhasil, (k) menginterpretasikan kegagalan sebagai 

tanda rendahnya kemampuan yang dimiliki, (l) memandang guru sebagai 
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penilai. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa individu yang memiliki 

tujuan berbasis kinerja lebih menekankan pada perkembangan kompetensi 

berbasis kinerja dan evaluasi dengan kerangka perbandingan dengan orang 

lain. 

Lebih lanjut, menurut Maehr dan Midgley (1991, dalam Shunck, et al., 

2008) menjelaskan bahwa terdapat tiga karakteristik goal orientation yaitu: 

1. Task-focused 

 

Karakteristik siswa yang memiliki task focused yaitu suka belajar dari 

pekerjaan rumahnya, alasan mereka mengerjakan pekerjaan sekolah karena 

ingin belajar hal baru, dan ingin menjadi lebih baik. 

2. Performance-approach 

 

Karakteristik siswa yang memiliki performance approach yaitu ingin 

menunjukkan pada guru bahwa dia lebih pintar dari siswa lain, ingin 

melakukan hal yang lebih baik daripada siswa lain di kelas, siswa akan 

merasa sangat baik bila menjadi satu-satunya yang dapat menjawab 

pertanyaan guru di kelas. 

3. Performance-avoid 

 

Karakteristik siswa dengan performance avoid, di mana siswa sangat 

penting tidak terlihat bodoh di kelas, alasan siswa mengerjakan tugasnya 

agar orang lain tidak akan berpikir bahwa siswa itu bodoh dan agar tidak 

terlihat tidak bisa mengerjakannya. 

Menurut Elliot,et al.,(2011) menyatakan bahwa karakteristik achievement 

goal sebagai berikut: 
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1. Task Approach 

 

Task approach didefinisikan sebagai tujuan dengan pendekatan berbasis 

tugas, kompetensi didefinisikan dalam istilah melakukan dengan baik 

terhadap apa yang dibutuhkan tugas tersebut. 

2. Task Avoidance 

 

Tujuan penghindaran berbasis tugas difokuskan pada penghindaran 

ketidakmampuan dalam mengerjakan tugas. 

3. Self Approach 

 

Tujuan ini, kompetensi didefinisikan di dalamnya syarat melakukan dengan 

baik atau kurang baik dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan di 

masa lalu atau berpotensi untuk dilakukan di masa depan. 

4. Self Avoidance 

 

Tujuan penghindaran berbasis diri terfokus pada menghindari 

ketidakmampuan diri dalam mengerjakan tugas. 

5. Other Approach 

 

Tujuan dengan pendekatan berbasis lainnya digunakan sebuah rujukan 

evaluatif interpersonal. Dengan demikian, untuk tujuan tersebut, kompetensi 

didefinisikan dalam hal melakukan dengan baik atau buruk dibandingkan 

dengan orang lain. 

6. Other Avoidance 

 

Tujuan penghindaran lainnya terfokus pada penghindaran ketidakmampuan 

lainnya dalam mengerjakan tugas. 
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Berdasarkan beberapa teori tentang karakteristik achievement goal oleh 

beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang digunakan 

dalam penelitian ini terbagi menjadi dua valensi, yaitu pendekatan (approach) dan 

penghindaran (avoidance), yang berbasis kinerja (performance) dan penguasaan 

(mastery). 

2.2.3 Perilaku Mengerjakan Pekerjaan Rumah 

 

2.2.3.1 Pengertian Perilaku Mengerjakan Pekerjaan Rumah 

 

Pekerjaan rumah dapat didefinisikan sebagai tugas yang ditugaskan oleh 

guru sekolah kepada siswa untuk dikerjakan selama jam non sekolah (Cooper, 

1989). Definisi tersebut secara eksplisit tidak termasuk (a) pembelajaran terpusat 

di sekolah; (b) kursus belajar di rumah disampaikan melalui surat, televisi, audio 

atau kaset video, atau internet; dan (c) ekstrakurikuler kegiatan seperti olahraga 

dan partisipasi di klub. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa tugas pekerjaan 

rumah dapat dikerjakan siswa diluar jam sekolah dimana mereka dapat 

mengerjakannya di waktu jam belajar, di perputakaan, atau selama jam istirahat. 

Pekerjaan rumah adalah prosedur rutin dan bagian penting dari kehidupan 

anak sehari-hari (Costa, et al.,2016). Dengan kata lain, pekerjaan rumah adalah 

seperangkat aktivitas yang ada untuk dipenuhi oleh anak-anak setelah kelas dalam 

aktivitas akademik, yang dapat mengambil berbagai bentuk, seperti salinan, 

komposisi, numerik, dll. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa pekerjaan 

rumah merupakan bagian penting dalam proses belajar individu yang dapat 

dilakukan diluar jam sekolah dengan berbagai bentuk tugas sesuai mata pelajaran 

yang telah dipelajari sebelumnya. 
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Pekerjaan rumah pada umumnya dilihat sebagai sarana untuk 

mengkonsolidasikan apa yang dipelajari siswa di sekolah, dan memungkinkan 

memperluas waktu untuk belajar di luar jam sekolah formal (Perrenoud, 1995; 

Costa, et al., 2016). Lebih lanjut, pekerjaan rumah adalah guru memberikan soal- 

soal untuk dikerjakan dirumah baik sendiri ataupun secara berkelompok 

(Djamarah, 2006). Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa pekerjaan rumah 

dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memperkuat pembelajaran yang telah 

dipelajari sebelumnya dengan memperkaya pengalaman siswa baik kelompok 

maupun individual. 

Pekerjaan rumah dapat menjadi salah satu instrumen pendidikan untuk 

menembus dinding sekolah atau masuk ke dalam lingkungan fisik dan keluarga 

setiap siswa. Guru, orangtua, dan khususnya siswa menjadi kunci-kunci 

pelaksanaan terselenggaranya pekerjaan rumah di dalam suatu pendidikan, atau 

sering juga disebut sebagai “trylogy homework” (Cooper, 2001). Sehingga, 

perlunya semua anggota sekolah ikut dalam upaya terselenggaranya pendidikan 

yang optimal, salah satunya peran konselor dalam meningkatkan aktivitas belajar 

siswa melalui pekerjaan rumah. 

Pekerjaan rumah dapat dikaitkan dengan prestasi pada dua level, yaitu 

pertama, efek pekerjaan rumah di tingkat kelas ditemukan ketika siswa di kelas 

dengan jumlah yang lebih tinggi atau kualitas pekerjaan rumah memiliki 

pencapaian prestasi yang lebih nyata daripada siswa di kelas lain; kedua, efek 

pekerjaan rumah pada tingkat siswa ditemukan ketika siswa dalam kelas yang 

sama dimana mereka berbeda dalam perilaku pekerjaan rumah mereka 
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(Trautwein,et al., 2006). Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah merupakan salah satu aspek yang dapat dijadikan 

guru dalam meningkatkan prestasi siswa. Seringkali, siswa akan menunjukkan 

perilaku sesuai dengan emosi dan kebiasaannya dalam belajar ketika mengerjakan 

pekerjaan rumah karena mereka merasa tidak ada yang mengawasi. 

Variasi dalam pekerjaan rumah dalam berbagai bidang dapat 

diklasifikasikan menurut (a) jumlahnya, (b) bidang keahlian, (c) tujuan, (d)  

tingkat pilihan untuk siswa, (e) batas waktu penyelesaian, (f) derajat 

individualisasi, dan (g) konteks sosial. Variasi dalam jumlah pekerjaan rumah 

dapat muncul sebagai perbedaan baik dalam frekuensi dan panjang tugas individu 

yang diberikan oleh guru di sekolah. Penugasan dapat mencakup semua bidang 

keterampilan yang diajarkan di sekolah. 

Definisi pekerjaan rumah sangat bervariasi, namun pada intinya adalah 

pekerjaan atau tugas yang ditetapkan oleh guru dalam setiap mata pelajaran bahwa 

murid diharapkan untuk menyelesaikannya diluar jam sekolah. Mereka mungkin 

dapat menyelesaikan pekerjaan rumah sendirian, dengan teman, orang tua, dan 

atau anggota keluarga. Nasution (1982) menjelaskan bahwa pemberian pekerjaan 

rumah akan memberikan kesempatan anak memperoleh kesuksesan dalam belajar, 

dengan tidak hanya memberi soal yang mudah tetapi juga tantangan. Tugas dalam 

bentuk pekerjaan rumah yang diberikan akan merangsang anak untuk 

mengeluarkan segenap tenaga dan mengetahui batas kesanggupan yang dimiliki 

sesuai kemampuannya. 
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Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas seorang individu. Menurut 

Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmojo (2003) menjelaskan bahwa  

perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap rangsangan dari 

luar. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa perilaku merupakan suatu 

aktivitas seorang individu dalam merespon rangsangan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Sifat kepribadian menggambarkan keadaan yang disengaja, yang 

memotivasi perilaku aktual. Untuk menjelaskan hubungan kepribadian dan 

kinerja, perilaku mengerjakan pekerjaan rumah berfokus pada serangkaian 

kebiasaan dan perilaku yang konkret dalam aktivitas pendidikan yang 

mempengaruhi kinerja siswa dalam kegiatan belajar. Kepribadian secara 

konseptual dan empiris berkaitan dengan berbagai perilaku mengerjakan 

pekerjaan rumah. 

Lebih lanjut, perilaku mengerjakan pekerjaan rumah dapat diartikan sebagai 

suatu aktivitas yang dilakukan individu dalam kegiatan akademik di sekolah. 

Terdapat banyak bukti bahwa pekerjaan rumah dan perilaku belajar dapat 

mempengarui kinerja akademis. Adapun aspek perilaku pekerjaan rumah yang 

digunakan dalam menjelaskan hubungan kepribadian dan kinerja adalah secara 

khusus, mengadopsi pendekatan harapan-nilai untuk motivasi pekerjaan rumah. 

Trautwein dan rekannya mengusulkan saat siswa menganggap kontrol tinggi dan 

melampirkan nilai tinggi dalam mengerjakan pekerjaan rumah, mereka akan 

berusaha (effort) lebih keras dan konsentrasi (concentration) dalam melakukan 

pekerjaan rumah (Trautwein, Ludtke, Kastens, & Koller, 2006; Trautwein, 
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Ludtke, Schnyder, dkk., 2006). Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa 

konsentrasi dan usaha dalam belajar akan memberikan dampak positif bagi siswa 

dalam proses akademik. 

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah merupakan suatu aktivitas individu dalam 

merespon tugas yang diberikan guru dimana tugas diberikan kedalam bentuk 

pekerjaan rumah dalam semua mata pelajaran. Perilaku mengerjakan pekerjaan 

rumah pada penelitian ini berfokus pada usaha dan konsentrasi dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

2.2.3.2 Tujuan Perilaku Mengerjakan Pekerjaan Rumah 

 

Guru memiliki alasan yang berbeda-beda dalam menugaskan pekerjaan 

rumah kepada setiap siswa. Epstein (1998; Sharp, 2001) menjelaskan bahwa 

mengidentifikasi sepuluh tujuan sebagai berikut: 

1. Berlatih untuk meningkatkan kecepatan, penguasaan dan pemeliharaan 

keterampilan. 

2. Persiapan untuk memastikan kesiapan di kelas berikutnya; menyelesaikan 

aktivitas dan tugas dimulai di kelas. 

3. Partisipasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dengan tugas belajar atau 

menikmati kesenangan belajar. 

4. Pengembangan pribadi untuk membangun tanggung jawab siswa, 

ketekunan, manajemen waktu, kepercayaan diri dan perasaan prestasi; 

mengembangkan dan mengenali bakat siswa dalam keterampilan yang 

mungkin tidak diajarkan di kelas; kegiatan penyuluhan dan pengayaan. 
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5. Interaksi rekan kerja untuk mendorong siswa bekerja sama dalam  hal 

asuhan atau proyek, memotivasi dan belajar dari satu sama lain. 

6. Hubungan orang tua dan anak untuk menjalin komunikasi antara orang tua 

dan anak tentang pentingnya tugas sekolah dan pembelajaran; 

mendemostrasikan aplikasi pekerjaan sekolah ke situasi dan pengalaman 

nyata; mempromosikan kesadaran dan dukungan orang tua terhadap 

pekerjaan dan kemajuan siswa. 

7. Komunikasi orang tua dan guru memungkinkan guru menginformasikan dan 

melibatkan keluarga dalam kegiatan kurikuler anak-anak dan 

memungkinkan orang tua mengetahui topik apa yang diajarkan, dan 

bagaimana perkembangan anak mereka. 

8. Hubungan masyarakat untuk mempromosikan ke publik bahwa sekolah 

adalah tempat kerja serius, termasuk pekerjaan rumah. Selain itu, interaksi 

produktif dengan publik dapat dirancang sebagai tugas pekerjaan rumah 

siswa. 

9. Kebijakan untuk memenuhi arahan dari administrator di tingkat sekolah 

dengan jumlah pekerjaan rumah per hari atau minggu yang ditentukan. 

10. Hukuman untuk memperbaiki masalah dalam perilaku atau produktivitas. 

 

Tujuan penugasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada seorang individu 

dapat dibagi menjadi (a) pembelajaran dan (b) tujuan nonstruktural. Tujuan 

instruksional yang paling umum dari pekerjaan rumah adalah memberi siswa 

kesempatan untuk mempraktikkan atau meninjau materi yang dimilikinya sudah 

dipresentasikan di kelas (Becker & Epstein, 1982). Tugas persiapan mengenalkan 
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materi untuk membantu siswa memperoleh manfaat maksimal saat materi baru 

dibahas di kelas (Muhlenbruck,et al.,1999). Penjelasan tersebut dapat dimaknai 

bahwa dengan adanya pekerjaan rumah melibatkan transfer keterampilan yang 

dimiliki individu yang sebelumnya dipelajari ke situasi baru dirumah. Akhirnya, 

pekerjaan rumah dapat meminta siswa untuk berintegrasi secara terpisah 

keterampilan dan konsep yang dipelajari (Lee & Pruitt, 1979). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 

dalam mengerjakan pekerjaan rumah dapat memberikan manfaat dalam kegiatan 

proses belajar di sekolah, serta dapat mengarahkan siswa dalam memiliki 

kebiasaan belajar yang positif dalam bentuk tujuan nonstruktural. 

2.2.4 Emosi Akademik 

 

2.2.4.1 Pengertian Emosi Akademik 

 

Emosi merupakan suatu reaksi yang mengaitkan satu tingkat perubahan 

secara mendalam serta dibarengi dengan perasaan yang kuat atau disertai keadaan 

afektif. Chaplin (2003) menjelaskan bahwa emosi biasanya dibarengi dengan 

perubahan tingkah laku, mendalam dan berekspresif. Penjelasan tersebut dapat 

dimaknai bahwa emosi umumnya terjadi pada seorang individu sebagai suatu 

reaksi dan terdapat suatu perubahan tingkah laku serta perasaan sebagai 

dampaknya. Emosi pada umumnya terjadi pada seorang individu dalam waktu 

yang relatif singkat, sehingga dapat dikatakan emosi berbeda dengan mood. Mood 

merupakan suasana hati yang terjadi pada seorang individu dimana hal tersebut 

berlangsung relatif lama. 
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Dalam teori kontrol nilai, emosi akademik didefinisikan sebagai emosi yang 

terikat langsung dengan kegiatan prestasi atau hasil prestasi. Prestasi akademik 

dapat didefinisikan sebagai kualitas kegiatan atau hasil yang dievaluasi oleh 

beberapa standar keunggulan (Heckhausen, 1991). Implikasinya, sebagian besar 

emosi berkaitan dengan pembelajaran akademis individu dan prestasi dipandang 

sebagai emosi akademik, karena berhubungan dengan perilaku dan hasil yang 

biasanya dinilai sesuai dengan standar kualitas siswa secara mandiri dan oleh 

orang lain. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa emosi akademik adalah 

emosi yang dialami oleh seorang individu selama proses belajar dan mengajar, 

serta memiliki keterkaitan terhadap perilaku dan hasil akademiknya. 

Emosi akademik merupakan emosi-emosi yang muncul pada berbagai 

kondisi pembelajaran dan berhubungan langsung dengan proses kegiatan 

pencapaian prestasi maupun luaran capaian prestasi tersebut (Pekrun et al., 2011). 

Berdasarkan control-value theory, ketika individu atau siswa merasa mampu atau 

tidak mampu mengontrol aktivitas dan luaran yang penting ataupun kurang 

penting menurut individu tersebut maka emosi akademik akan muncul sebagai 

bentuk respon (Pekrun et al., 2007). Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa 

emosi merupakan suatu perubahan keadaan afektif yang berkaitan dengan 

kegiatan akademik baik secara lansung maupun tidak langsung. 

Lebih lanjut, Pekrun mendefinisikan emosi dalam diri individu sebagai 

multikomponen, proses terkoordinasi psikologis, subsistem termasuk afektif, 

kognitif, motivasi, ekspresif, dan proses fisiologis. Emosi akademik juga 

didefinisikan sebagai emosi yang berkaitan langsung dengan prestasi, baik 
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kegiatan prestasi (achievement activities) atau hasil prestasi (achievement 

outcomes) (Pekrun, et al., 2007). 

Teori nilai kontrol mengemukakan bahwa kedua jenis kognitif tersebut 

adalah penilaian kontrol subyektif dan nilai subyektif yang merupakan sumber- 

sumber utama emosi akademik (Pekrun, 2006; Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 

2002). Emosi akademik merupakan emosi yang muncul selama siswa mengikuti 

proses pembelajaran. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa keadaan yang 

timbul oleh situasi tertentu dalam mengikuti kegiatan akademik di sekolah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan emosi akademik 

merupakan emosi yang muncul ketika individu mengikuti proses pembelajaran. 

2.2.4.2 Dimensi Emosi Akademik 

 

Pekrun (2006) secara spesifik mengelompokkan emosi menjadi (a) activity 

emotion yakni emosi yang muncul seiring dengan kegiatan belajar seperti 

kesenangan, kebosanan, marah, dan lain-lain; (b) prospective outcome emotions 

yakni emosi yang berkaitan dengan prediksi tentang hasil belajar seperti 

kecemasan, penuh harapan, dan lain-lain; dan (c) retrospective outcome emotions 

yakni emosi yang berkaitan dengan hasil belajar yang telah dicapai seperti malu, 

bangga, senang, dan lain-lain. 

Tabel 2.1 Teori Kontrol-Nilai: Pengendalian, Nilai, dan Prestasi Emosi 
 

Object Focus 
  Appraisal/Penilaian  

Nilai Kontrol Emosi 

Outcome/ 

prospective 

Positif (sukses) Tinggi 

Medium 

Rendah 

Senang 

Harapan 

Putus Asa 

 Negatif (gagal) Tinggi 

Medium 

Rendah 

Senangan 

Cemas 

Putus Asa 
Outcome/ Positif (sukses) Menyimpang Gembira 
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retrospective  Diri 
Lainnya 

Bangga 
Syukur 

 Negatif (gagal) Menyimpang 

Diri 
Lainnya 

Sedih 

Malu 
Marah 

Activity Positif 

Negatif 

Positif/Negatif 

Tidak ada (None) 

Tinggi 

Tinggi 

Rendah 
Tinggi/Rendah 

Senang 

Marah 

Frustasi 
Bosan 

Pekrun (2007: 20) 

 
Emosi akademik dapat dikelompokkan juga sesuai valensinya, baik itu 

positif (menyenangkan) atau negatif (tidak menyenangkan), dan juga dari aktivasi 

tersirat, apakah mengaktifkan (activating) atau menon-aktifkan (deactivating). 

Adapun kelompok emosi yang termasuk positive activating emotion yaitu rasa 

senang (enjoyment), gembira (joy), berharap (hope), dan bangga (pride), 

bersyukur (gratitude), santai (relaxation), kepuasan (contentment) dan rasa lega 

(relief). Sedangkan, negative activating emotion yaitu marah (anger), frustasi 

(frustation), cemas (anxiety), malu (shame), bosan (boredom), sedih (sadness), 

kecewa(disappointment), dan putus asa (hopelessness). Penjelasan tersebut dapat 

dimaknai bahwa emosi yang terlibat dalam proses belajar dikelompokkan menjadi 

positive activating emotion dan negative activating emotion. 

Emosi akademik bisa dilihat dari object focusnya, yaitu apakah emosi  

yang dirasakan pada aktivitas pengerjaan (activity focus) atau emosi yang 

berkaitan dengan hasil (outcomes focus), dimana outcomes focus sendiri terbagi 

menjadi emosi yang dirasakan sebelum ada hasil (prospective outcomes emotion) 

dan emosi yang dirasakan setelah ada hasil (retrospective outcomes emotion). 

Lebih lanjut akan dijelaskan dalam bentuk tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2.2 A Three-Dimensional Taxonomy of Achievement Emotions 
 

Object 

Focus 

Positive Negative 

Activating Deactivating Activating Deactivating 

Activity 

Focus 
Enjoyment Relaxation 

Anger, 

Frustation 
Boredom 

Outcome 

Focus 

Hope, 

Pride, 
Gratitude 

Contentment, 

Relief 

Anxiety, 

Shame, 
Anger 

Sadness, 

Disappointment, 
Hopelessness 

   Pekrun,et al., (2007: 16) 

 

Berdasarkan taksonomi yang diberikan oleh Warr (1987), ada tiga kategori 

emosi yang dijelaskan. Pertama, emosi umumnya dapat dipesan sesuai dengan 

nilai dominan dan nilai pengalamannya (positif vs negatif). Kedua, emosi dapat 

diklasifikasikan sebagai sesuatu yang lebih berkaitan dengan tugas atau sifat 

sosial yang lebih banyak (banyak emosi mungkin menyiratkan aspek tugas dan 

aspek sosial). Ketiga, emosi yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki 

individu mungkin berbeda sesuai dengan perspektif waktu yang berkaitan dengan 

tugas dan hasil yang mereka maksudkan, dengan menjadi terkait dengan proses 

(tugas), prospektif (pre-task, pre-outcome), atau retrospektif (post-task, post- 

outcome). 

Terkait dengan klasifikasi yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini 

berfokus pada kesenangan (enjoyment) dan kecemasan (anxiety) dalam aktivitas 

mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini dikarenakan kedua emosi tersebut 

merupakan jenis emosi yang sering muncul dalam konteks pembelajaran di kelas 

(Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002). 
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2.3 Kerangka Berfikir 

 
2.3.1 Kajian Kerangka Berpikir 

 

Pekerjaan rumah sebagai tugas yang ditugaskan oleh guru sekolah kepada 

siswa untuk dikerjakan selama jam non sekolah dapat memberikan dampak positif 

terhadap prestasi belajar dalam mata pelajaran matematika. Prestasi belajar dalam 

pelajaran matematika dapat tercapai jika siswa memiliki usaha dan konsentrasi 

yang tinggi pada saat mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Adapun indikator siswa yang memiliki konsentrasi belajar adalah sebagai 

berikut: (a) perilaku kognitif, ditandai dengan kesiapan pengetahuan yang dapat 

segera muncul bila diperlukan, komprehensif dalam penafsiran informasi, 

mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh, mampu mengadakan analisis dan 

sintesis pengetahuan yang diperoleh; (b) perilaku afektif, ditandai dengan 

perhatian pada materi pelajaran, merespon bahan yang diajarkan, mengemukakan 

suatu ide; (c) perilaku psikomotor, ditandai dengan adanya gerakan anggota badan 

yang tepat atau sesuai dengan petunjuk guru, komunikasi non verbal seperti 

ekspresi muka dan gerakan-gerakan yang penuh arti, adanya aktivitas berbahasa 

yang terkoordinasi dengan baik dan benar (Engkoswara & Komariah, 2012). 

Adanya konsentrasi belajar siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah mata 

pelajaran matematika diprediksi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Sedangkan, siswa yang memiliki usaha saat mengerjakan pekerjaan rumah 

mata pelajaran matematika akan lebih mungkin memiliki motivasi yang tinggi. 

Adapun indikatornya adalah (a) tekun menghadapi tugas, (b) ulet menghadapi 

kesulitan , (c) menunjukkan minat terhadap berbagai masalah, (d) lebih senang 
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bekerja sendiri, (e) dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya, (f) tidak mudah 

melepaskan hal-hal yang diyakini, (g) senang mencari dan memecahkan soal 

(Sardiman, 2006). Adanya usaha belajar siswa dalam mengerjakan pekerjaan 

rumah mata pelajaran matematika diprediksi dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Perencanaan terarah siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah mata 

pelajaran matematika dapat muncul karena adanya achievement goal masing- 

masing individu, dimana achievement goal akan menjadi pendorong siswa untuk 

berusaha. Hal tersebut dapat diperkuat Schunk,et al (2008) bahwa ketika siswa 

tidak memiliki komitmen untuk mencapai tujuan maka mereka tidak akan bekerja 

maksimal dan tidak memiliki keinginan untuk berprestasi dalam pelajaran 

matematika. Orientasi mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika 

setiap individu berarti belajar yang menggunakan standart dan pengembangan 

secara pribadi dalam setiap mengerjakannya. Siswa dengan achievement goal 

belajar tinggi dalam mengerjakan suatu tugas matematika mencoba 

mengembangkan efisiensinya, mempelajari keterampilan dan subjek baru, ahli 

dalam cara berpikir dan konsep baru (Kaplan, et al., 2002). 

Dengan demikian diharapkan individu yang sedang belajar dan erorientasi 

pada tujuan akan lebih mungkin berfokus pada strategi yang membantu mereka 

dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Achievement goal juga 

memiliki peran dalam memprediksi meningkatkan prestasi akademik. Begitu 

sebaliknya, siswa yang tidak memiliki achievement goal maka akan lebih 

mungkin memiliki prestasi yang rendah. Sebagaimana dijelaskan, Santrock (2008) 
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bahwa masalah prestasi dapat muncul ketika siswa tidak menetapkan tujuan, tidak 

merencanakan bagaimana untuk menjangkau tujuan, dan tidak cukup memantau 

kemajuan mereka terhadap tujuan. 

Achievement goal terdapat dua karakteristik yang membedakan cara belajar 

dan performance setiap individu. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian 

ini, antara lain: task goal dan other goal, dan menjadi dua valensi yaitu approach 

dan avoidance. Task goal merupakan orientasi siswa untuk menguasai atau fokus 

pada kompetensi tugas dalam materi pelajaran, sedangkan other goal adalah 

orientasi siswa dengan fokus kompetensi yang lainnya untuk mendapatkan hasil 

yang baik. 

Siswa yang memiliki achievement goal diprediksi dapat berpengaruh pada 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. Tujuan 

pendekatan lain (other) diperkirakan akan menjadi prediktor positif bagi 

keberhasilan siswa dalam belajar dan tujuan penghindaran lain (other) 

diperkirakan akan menjadi prediktor yang negatif. Sedangkan, pendekatan tugas 

(task) diperkirakan akan menjadi prediktor positif dan memperkirakan bahwa 

tujuan penghindaran tugas (task) akan menjadi prediktor negatif bagi siswa. 

Perbedaan achievement goal yang siswa miliki dapat menimbulkan usaha yang 

berbeda pula dalam perilakunya mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran 

matematika. 

Adanya achievement goal sangat mungkin untuk melatih siswa berusaha, 

bekerja keras untuk waktu yang lebih lama dalam belajar, dapat mengendalikan 

alasan pencapaian atau kegagalan mereka, dan juga memilih untuk mengambil 
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risiko akademis dan menantang dalam mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Siswa 

percaya bahwa mereka memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan strategi 

yang efektif saat mengerjakan pekerjaan rumah, membuat usaha dan konsentrasi 

ketika mereka terkait dengan perilaku mengerjakan pekerjaaan rumah. 

Pada asumsi teoretis teori nilai-kontrol, kami berhipotesiskan bahwa 

individu yang mengalami emosi tertentu dalam melakukan aktivitas akademik 

ketika mereka merasa dikontrol atau dikendalikan. Pengendalian yang dilakukan 

oleh siswa itu sendiri dalam mengerjakan tugas baik dipengaruhi oleh task goal 

atau other goal akan diajukan untuk menentukan emosi mana yang dihasut.  

Dalam penelitian ini emosi akademik, yaitu senang, bosan, dan cemas akan 

diprediksi dapat menjadi mediator dalam pengaruh achievement goal terhadap 

perilaku mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Kesuksesan akademik dalam mata pelajaran matematika mensyaratkan 

emosi akademik dan achievement goal siswa di sekolah yang tinggi. Emosi 

akademik sangatlah penting bagi kesuksesan siswa baik dalam bidang akademik 

di sekolah maupun dalam bidang kehidupan di luar sekolah, termasuk didalamnya 

pengaruhnya terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah yang dilakukan 

diluar jam sekolah. Lebih lanjut, emosi akademik berperan penting bagi seorang 

individu dalam menghasilkan prestasi akademik siswa yang unggul di sekolah. 

Emosi memungkinkan seseorang memiliki sikap dan perilaku terhadap sekolah 

yang positif yang mendukung kesuksesan siswa di sekolah (Saarni, 2000; Elias et 

al., 2002). Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa emosi yang positif 

memungkinkan siswa memiliki usaha dan konsentrasi dalam memengaruhi tujuan 
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pencapaian dan mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. 

Sedangkan, emosi yang negatif lebih mungkin akan mempengaruhi usaha dan 

konsentrasi siswa dalam mengerjakan tugas. 

Siswa yang memiliki emosi akademik senang dalam melakukan aktivitas 

belajar mereka akan lebih mungkin memberikan rasa ketertarikan, percaya diri 

tinggi, nilai hasil kesuksesan dan rasa kontrol yang tinggi dalam mengerjakan 

tugas. Lebih lanjut, emosi cemas sebagai negative activating emotion bisa dialami 

ketika siswa tidak menghargai aktivitas belajar. Emosi tersebut dapat terjadi 

ketika ada tantangan besar atau terlalu sedikit dalam kegiatan mengerjakan 

pekerjaan rumah yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan tugas. Selain itu, 

siswa juga cenderung mengalami kecemasan saat belajar mereka menganggap 

hasil kesuksesan/kegagalan menjadi sangat penting, namun juga mereka tidak 

memiliki cukup kontrol untuk menghindari kegagalan (Luo, 2016). 

Banyak penelitian menemukan bahwa kedua penilaian tersebut berkorelasi 

positif dengan emosi positif dan berkorelasi negatif dengan emosi negatif. Hal ini 

tidak sepenuhnya konsisten dengan teori prediksi hubungan. Jadi, penting untuk 

memeriksa keduanya jenis penilaian bersama untuk memahami peran unik mereka 

dalam memprediksi aspek intraindividual, yaitu achievement goal dan emosi 

akademik terhadap perilaku mengerjakan pekerjaan rumah siswa di saat mengikuti 

pelajaran matematika. Sehingga, berdasar penjelasan tersebut maka dengan 

adanya emosi dalam memediator tujuan pencapaian diharapkan mampu 

memberikan pengaruh kepada perilaku mengerjakan pekerjaan rumah dalam mata 

pelajaran matematika. 



59 
 

 

 

 

 

Pada bagian ini, peneliti mengajukan kerangka pemikiran teoritis yang 

diambil berdasarkan hasil telaah pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka 

pemiliran teoritis yang diajukan meliputi variabel achievement goal, emosi 

akademik, dan perilaku mengerjakan pekerjaan rumah. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 
 

Achievement goal Emosi Akademik Perilaku mengerjakan 

Pekerjaan Rumah 

 
Pendekatan 

  

Tugas   

 Kesenangan 
Usaha 

Penghindaran   

Tugas   

Pendekatan Lain 
  

 Kecemasan Konsentrasi 

Penghindaran 
  

Lain   

 

2.3.2 Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

H1 : Pendekatan tugas secara positif memprediksi konsentrasi; penghindaran 

tugas secara negatif memprediksi konsentrasi; pendekatan lain secara positif 

memprediksi konsentrasi; dan penghindaran lain secara negatif memprediksi 

konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika pada 

siswa Sekolah Menengah Atas di Sukoharjo. 
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H2 : Pendekatan tugas secara positif memprediksi kesenangan dan secara negatif 

memprediksi kecemasan; penghindaran tugas secara positif memprediksi 

kecemasan dan secara negatif memprediksi kesenangan; pendekatan lain secara 

positif memprediksi kesenangan dan secara negatif memprediksi kecemasan; 

penghindaran lain secara positif memprediksi kecemasan dan secara negatif 

memprediksi kesenangan pada siswa Sekolah Menengah Atas di Sukoharjo. 

H3 : Pendekatan tugas secara positif memprediksi usaha; penghindaran tugas 

secara negatif memprediksi usaha; pendekatan lain secara positif memprediksi 

usaha; dan penghindaran lain secara negatif memprediksi usaha dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika pada siswa Sekolah 

Menengah Atas di Sukoharjo. 

H4 : Kesenangan secara positif memprediksi konsentrasi dan usaha dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika pada siswa Sekolah 

Menengah Atas di Sukoharjo. 

H5 : Kecemasan secara negatif memprediksi konsentrasi dan usaha dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika pada siswa Sekolah 

Menengah Atas di Sukoharjo. 

H6 : Terdapat efek tidak langsung antara achievement goal dengan perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah melalui emosi akademik dalam mata pelajaran 

matematika pada siswa Sekolah Menengah Atas di Sukoharjo. 

H7 : Terdapat implikasi pengaruh achievement goal terhadap perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah dan emosi akademik sebagai mediator pada 

bimbingan dan konseling. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
Pada bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian dan implikasinya 

terhadap layanan bimbingan dan konseling, serta saran bagi perkembangan 

akademik. 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisa data dan paparan pembahasan pada bagian bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Analisis achievement goal dalam memprediksi emosi akademik, yaitu (a) 

semakin tinggi tujuan berbasis pendekatan tugas maka cenderung dapat 

meningkatkan emosi senang dan menurunkan emosi cemas, (b) semakin 

tinggi tujuan berbasis penghindaran tugas maka cenderung dapat 

meningkatkan emosi senang, (c) semakin tinggi tujuan berbasis penghindaran 

lain maka cenderung dapat menurunkan emosi senang dan meningkatkan 

emosi cemas. 

2. Analisis achievement goal dalam memprediksi perilaku mengerjakan 

pekerjaan rumah, yaitu (a) semakin tinggi tujuan berbasis pendekatan tugas 

maka cenderung dapat meningkatkan usaha dan konsentrasi, (b) semakin 

tinggi tujuan berbasis penghindaran tugas maka cenderung dapat menurunkan 

konsentrasi dan usaha. 
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3. Analisis emosi akademik dalam memprediksi perilaku mengerjakan pekerjaan 

rumah, yaitu semakin tinggi emosi senang maka cenderung dapat 

meningkatkan konsentrasi dan usaha. 

4. Analisis emosi akademik dalam memediasi achievement goal dengan perilaku 

mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu (a) semakin tinggi emosi senang yang 

disebabkan oleh meningkatnya tujuan berbasis pendekatan tugas, maka 

cenderung dapat meningkatkan konsentrasi dan usaha, (b) semakin tinggi 

emosi senang yang disebabkan meningkatnya tujuan berbasis penghindaran 

tugas, maka cenderung dapat menurunkan konsentrasi dan usaha, (c) semakin 

tinggi emosi senang yang disebabkan menurunnya tujuan berbasis 

penghindaran lain, maka cenderung dapat meningkatkan konsentrasi dan 

usaha. 

5. Implikasi pengaruh achievement goal terhadap perilaku mengerjakan 

pekerjaan rumah dan emosi akademik sebagai mediator dalam bimbingan dan 

konseling adalah (a) konselor sekolah lebih mungkin dapat membantu dalam 

mempromosikan lingkungan pembelajaran yang positif yang dapat 

mendorong motivasi, orientasi tujuan, dan perilaku yang positif, (b) konselor 

dapat menggunakan berbagai layanan bimbingan dan konseling, salah  

satunya dengan bimbingan belajr guna mendorong siswa mengembangkan 

tujuan sebaik mungkin. 
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5.2 Saran 

 

1. Bagi guru matematika diharapkan (1) terbuka dalam menjalin 

bekerjasama dengan konselor sekolah dan (2) berusaha mengarahkan 

achievement goal yang adaptif untuk mengembangkan emosi akademik 

yang positif, sehingga mempengaruhi perilaku mengerjakan pekerjaan 

rumah yang positif. 

2. Bagi konselor sekolah diharapkan dapat mendorong siswa untuk 

membuat achievement goal sebaik mungkin, memberikan layanan yang 

bertujuan untuk mengembangkan emosi positif dan perilaku yang 

adaptif. Serta, dapat mempromosikan lingkungan belajar yang 

menyenangkan kepada guru pelajaran matematika. 

3. Bagi peneliti lanjut diharapkan (1) studi longitudinal dengan beberapa 

pengumpulan data lebih lanjut direkomendasikan untuk pemeriksaan 

yang lebih baik terkait penyebab, teori pendahulu, dan efeknya antara 

achievement goal, emosi, dan perilaku mengerjakan pekerjaan rumah 

dan (2) studi masa depan dapat menggunakan dimensi lain untuk 

mengoperasionalkan kedua variabel tersebut. 
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