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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi 

mengenai lingkungan belajar dan achievement emotion terhadap achievement 

goal siswa di SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Achievement goal didefinisikan 

sebagai dorongan dan motif personal yang mengarahkan individu untuk 

mencapai tujuannya dimana hal tersebut berkaitan dengan pencapaian tertentu, 

selain itu mengacu kepada standar yang digunakan untuk mengevaluasi performa 

dalam meraih tujuan tersebut.  

 Penelitian ini dilakukan pada 176 siswa SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental 

sampling. Alat pengumpulan data berupa kuesioner skala persepsi mengenai 

lingkungan belajar yang disusun oleh penulis berdasarkan konstrak persepsi 

mengenai lingkungan belajar yang dikembangkan oleh Doll, et al. (2010), skala 

achievement emotion yang disusun oleh penulis berdasarkan control-value theory 

milik Pekrun (2006), dan skala achievement goal diadaptasi dari Achievement 

Goal Questionnaire Revised (AGQ-R) yang dikembangkan oleh Elliot & 

Murayama (2008). Skala persepsi mengenai lingkungan belajar terdiri dari 38 

aitem dengan reliabilitas sebesar 0,912, skala achievement emotion terdiri dari 

30 aitem dengan reliabilitas sebesar 0,781, dan skala achievement goal terdiri 

dari 12 aitem dengan reliabilitas sebesar 0,820. Analisis data untuk menguji 

pengaruh persepsi mengenai lingkungan belajar dan achievement emotion 

terhadap achievement goal menggunakan uji multiple regresi dengan 

menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 19.  

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian diketahui bahwa persepsi 

mengenai lingkungan belajar dan achievement emotion secara signifikan 

berpengaruh terhadap achievement goal siswa SMA Negeri 1 Taman. Pengaruh 

variabel persepsi mengenai lingkungan belajar dan achievement emotion 

terhadap achievement goal adalah sebesar 14,5%. 

 

Kata Kunci: persepsi mengenai lingkungan belajar, achievement emotion, 

achievement goal, siswa 
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