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ABSTRAK 

Roziana Amalia, 111514253012, Pengaruh resiliensi akademik dan motivasi 
belajar terhadap student engagement santri Pondok pesantren Nurul Islam 
Karangcempaka kabupaten Sumenep. Tesis. Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga Surabaya, 2017. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh resiliensi akademik dan 
motivasi belajar terhadap student engagement santri. Penelitian ini berdasarkan 
teori student engagement dari Fredericks, teori resiliensi dari Martin &  Marsh dan 
teori motivasi belajar dari Schunk. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 212 santri Nurul Islam 
Karangcempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Tehnik pengambilan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan kuisioner resiliensi akademik, motivasi belajar dan 
student engagement. Reliabilitas yang diperoleh untuk skala resiliensi akademik 
sebesar 0,725, skala motivasi belajar sebesar 0,905 dan reliabilitas Skala student 
engagement sebesar 0,713. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah tehnik analisis regresi linier berganda (Multiple Linier Regression) dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 19.0 for Windows. 

Berdasarkan uji F diketahui  nilai signifikansi  0,000 (<0,05) maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 
resiliensi akademik dan motivasi belajar terhadap student engagement. 
Bedasarkan uji t resiliensi akademik 0,013 dan motivasi belajar 0,000 (<0,05), Hal 
ini berarti variabel resiliensi akademik dan motivasi belajar berpengaruh secara 
parsial  terhadap variabel student engagement.  

Berdasarkan hasil uji determinasi, diketahui R2 (R squere) sebesar 0,378 
atau 37,8%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel 
independen (resiliensi akademik dan motivasi belajar) terhadap variabel dependen 
(student engagement) adalah 37,8%, sedangkan sisanya 63,2% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan penelitian ini. Jika dilihat dari keeratannya, 
hubungan antara dua variabel bebas (resiliensi akademik & motivasi belajar) 
dengan student engagement memiliki pengaruh yang kuat. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai R sebesar 0,615.  
 
Kata kunci:  Resiliensi akademik, Motivasi belajar, Student engagement.  
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