
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan berlangsung seumur hidup manusia, maka sampai masa dewasa 

pun pendidikan seseorang belum berakhir, baru akan habis jika manusia yang 

bersangkutan telah dijemput utusan penciptanya. 

Pada era globalisasi dituntut sumber daya manusia yang berkualitas, maka 

saat ini pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu banyak orang-orang yang 

ingin menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang 

menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Sehingga untuk menghadapinya 

bangsa Indonesia membutuhkan penerus bangsa yang berkualitas dan unggul. 

Sumber daya manusia yang unggul hanya dapat diciptakan melalui pendidikan yang 

berkualitas. 

Pendidikan di Indonesia mutunya masih rendah dibandingkan dengan 

Negara-negara lainnya yang berada di Asia. Apabila dibandingkan dengan Jepang 

mutu pendidikan di tanah air masih kalah jauh.  

Seiring dengan itu, tokoh cendikiawan muslim, Nurcholis Madjid mengakui 

bahwa, di Amerika, Jepang dan negara-negara lain baik di Asia dan Eropa, 

perkembangan pendidikan hampir merata. Sebab, anggaran yang dialokasikan ke 

pendidikan besar dan berjalan lancar. Tentu saja, pendapat ini tidak begitu saja 

dilontarkan. Menurutnya, paling tidak 65% penduduk Indonesia berpendidikan SD, 

bahkan tidak tamat. Selain itu kualitas pendidikan di negara ini juga dinilai masih 

rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Tak heran jika Indonesia hanya 

menempati urutan 102 dari 107 negara di dunia dan urutan 41 dari 47 negara di Asia 

(Amalia, 2008) 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, 

teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang 

diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, siswa belajar berbagai 

macam hal. 



Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang 

sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan 

pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi 

belajarnya. Namun dalam upaya meraih prestasi belajar yang memuaskan dibutuhkan 

proses belajar. 

Proses belajar yang terjadi pada individu memang merupakan sesuatu yang 

penting,  karena melalui belajar individu mengenal lingkungannya dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan disekitarnya. Menurut Irwanto belajar merupakan proses 

perubahan dari belum mampu menjadi mampu dan terjadi dalam jangka waktu 

tertentu. Dengan belajar, siswa dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkan. 

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. 

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya 

penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang siswa yang mengikuti suatu 

pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian terhadap hasil 

belajar seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran belajar 

inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. 

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan 

menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang 

tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki  Intelligence Quotient (IQ) yang 

tinggi, karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam 

belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. 

Menurut Binet dalam buku Winkel hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk 

menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan penyesuaian 

dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan 

objektif.  

Kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di sekolah sering ditemukan 

siswa yang tidak dapat meraih prestasi belajar yang setara dengan kemampuan 

inteligensinya. Ada siswa yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi tetapi 

memperoleh prestasi belajar yang relatif rendah, namun ada siswa yang walaupun 

kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat meraih prestasi belajar yang relatif 

tinggi. Itu sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang 



menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang mempengaruhi 

(Wahyuningsih, 2004) 

Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang 

berkualitas dan berprestasi tinggi, maka siswa harus memiliki prestasi belajar yang 

baik. Prestasi belajar merupakan suatu tolak ukur maksimal yang telah dicapai siswa 

setelah melakukan perbuatan belajar selama waktu yang telah ditentukan bersama.  

Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, prestasi belajar sebagai salah 

satu tolak ukur peningkatan mutu pendidkan adalah untuk menghasilkan mutu 

lulusan yang memiliki kemampuan berkualitas. Kemampuan atau kualitas lulusan 

pendidikan itu bisa ditunjukkan dengan prestasi yang telah dicapai. Dengan 

demikian, meningkatkan mutu pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk 

meningkatkan pretasi belajar.  

Dengan prestasi belajar, maka dapat membantu seseorang (siswa atau 

mahasiswa) untuk mengetahui taraf kemampuan dan kemajuan dirinya, sehingga 

dapat membantu siswa ataupun mahasiswa untuk mengenal batas kemapuan akan 

dirinya dalam mencapai tujuan, sehingga mereka dapat bertindak dengan lebih 

terarah dan melakukan segala sesuatu yang lebih realistis, dalam artian tidak terlalu 

mudah tetapi tidak terlalu beresiko, karena jika terlalu mudah akan membentuk 

kepribadian yang monoton, sedangkan jika terlalu beresiko akan membentuk 

kepribadian yang spekulatif.  

Penelitian Wasty Soemanto menyebutkan, pengenalan seseorang terhadap 

prestasi belajarnya adalah penting, karena dengan mengetahui hasil-hasil yang sudah 

dicapai maka siswa akan lebih berusaha meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan 

demikian peningkatan prestasi belajar dapat lebih optimal karena siswa tersebut 

merasa termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar yang telah diraih 

sebelumnya. 

Biggs dan Tefler mengungkapkan motivasi belajar siswa dapat menjadi 

lemah. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan 

kegiatan, sehingga mutu prestasi belajar akan rendah. Oleh karena itu, mutu prestasi 

belajar pada siswa perlu diperkuat terus-menerus. Dengan tujuan agar siswa memiliki 

motivasi belajar yang kuat, sehingga prestasi belajar yang diraihnya dapat optimal. 

(Hamdu & Agustina, 2011). 



Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Fink menunjukkan bahwa siswa 

yang tergolong ber-prestasi tinggi mempunyai konsep diri yang lebih positif, 

sebaliknya siswa yang tergolong berprestasi rendah mempunyai konsep diri yang 

negatif. Siswa yang kurang berprestasi kurang akan memandang diri mereka sebagai 

orang yang tidak mempunyai kemampuan dan kurang dapat menyesuaikan diri 

dengan orang lain. Selain itu tanggapan positif guru akan membantu siswa bersikap 

positif terhadap dirinya dan akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Berbagai 

studi yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa konsep diri mempunyai hubungan 

yang erat dengan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa dapat diramalkan 

dengan melihat konsep diri siswa (Rensi & Sugiarti, 2010) 

Prestasi belajar merupakan masalah yang penting sebab kehadiran prestasi 

belajar dalam kehidupan siswa-siswi yang berada pada bangku sekolah dapat 

mempengaruhi kepuasan mereka. Salah satu masalah yang menyebabkan siswa drop 

out dari sekolah adalah karena buruknya prestasi sekolah mereka. Hasilnya penelitian 

membuktikan bahwa ada banyak faktor yang mendukung maupun menghambat 

keberhasilan siswa dalam proses belajarnya. 

Dalam suatu proses pendidikan, seorang siswa dikatakan berhasil apabila 

dapat menyelesaikan program pendidikan tepat waktu dengan hasil prestasi belajar 

yang baik.  Prestasi belajar yang baik merupakan hal yang paling didambakan oleh 

setiap siswa yang sedang belajar, prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

keberhasilan seseorang dalam kegiatan belajar. 

Selama ini banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi 

belajar yang tinggi diperlukan kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi. Namun, 

menurut hasil penelitian terbaru di bidang psikologi membuktikan bahwa IQ 

bukanlah satu–satunya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang, tetapi 

ada banyak faktor lain yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor lingkungan, 

faktor biologis, dan faktor psikologis yang terdiri dari bakat, minat, dan kecerdasan 

emosional. (Hamzah, 2012) 

Pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang sadar tujuan. Tujuan 

dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang 

diharapkan siswa setelah melaksanakan pengalaman belajar. Tercapai tidaknya 

tujuan pengajaran salah satunya adalah terlihat dari prestasi belajar yang diraih 



siswa. Dengan prestasi yang tinggi, para siswa mempunyai indikasi berpengetahuan 

yang baik. Penelitian Wasty Soemanto menyebutkan, pengenalan seseorang terhadap 

prestasi belajarnya adalah penting, karena dengan mengetahui hasil-hasil yang sudah 

dicapai maka siswa akan lebih berusaha meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan 

demikian peningkatan prestasi belajar dapat lebih optimal karena siswa tersebut 

merasa termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar yang telah diraih 

sebelumnya (Hamdu, 2011) 

Banyak anak prestasi belajarnya rendah justru karena ia takut gagal. Hal ini 

disebabkan, dalam perasaannya diliputi rasa kekecewaan, keragu-raguan, tekanan, 

dan anggapan bahwa dirinya kurang mampu akibat terganggunya dorongan untuk 

meraih sukses sehingga anak lebih memusatkan perhatian pada usaha 

menyelamatkan diri dari kegagalan diri. 

Seringkali pelajar tidak mampu menunujukkan prestasinya secara optimal 

sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Salah satu penyebabnya karena mereka 

sering merasa tidak yakin bahwa dirinya akan mampu menyelesaikan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya. Bagi pelajar, keyakinan ini sangat diperlukan. 

Keyakinan akan mengarahkan pada pemilihan tindakan, pengerahan usaha, serta 

keuletan. Keyakinan yang didasari oleh batas-batas kemampuan yang dirasakan akan 

menuntun pelajar berprilaku secara mantap dan efektif. Dikatakan oleh Spears dan 

Jordan, siswa di sekolah dapat diantisipasi keberhasilannya jika siswa merasa mampu 

umtuk berhasil dan arti keberhasilan ini dianggap penting. Istilah keyakinan ini 

disebut self efficacy, yaitu keyakinan bahwa dirinya akan mampu melaksanakan 

tingkah laku yang dibutuhkan dalam suatu tugas. Perkiraan invidu terhadap self 

efficacy-nya menentukan seberapa besar usaha yang akan dicurahkan dan seberapa 

lama individu akan tetap bertahan dalam menghadapi hambatan atau pengalaman 

yang tidak menyenangkan. Apabila kesulitan dialami oleh individu yang meragukan 

kemampuannya, maka usaha-usaha untuk mengatsinya akan mengendur atau bahkan 

dihentikan. Sebaliknya, individu yang memiliki perkiraan self-efficacy kuat akan 

mengarahkan usahanya lebih besar. Sementara itu individu yang tekun biasanya 

dapat mencapai prestasi yang tinggi. Penelitian dari Locke menemukan bagaimana 

peran perkiraan efficacy terhadap performasi tugas pada umumnya, sedang penelitian 



dalam bidang akademik dari Segala dan Isfahan menunjukkan bahwa perkiraan self 

efficacy yang tinggi akan meningkatkan prestasi belajar. (Prakosa, 1996) 

Para ahli psikologi pendidikan umumnya berpendapat bahwa prestasi yang 

dicapai seorang individu mempunyai hubungan erat dengan kemampuan dan rasa 

keberhasilan yang dimilikinya. Pada dasarnya prestasi yang dicapai seorang individu 

merupakan realisasi kemampuannya. Di antara kemampuan yang dimaksud adalah 

kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan fungsional yang lebih nyata 

dengan prestasi belajar seseorang Meskipun menurut pendapat ahli psikologi 

pendidikan menyatakan bahwa rasa keberhasilan, taraf kemampuan intelektual 

merupakan alat prediksi bagi prestasi belajar, namun dalam kenyataannya tidak 

selalu demikian. Bagi siswa yang memiliki prestasi belajar yang tinggi mereka 

mempunyai self-efficacy tinggi dan juga sebaliknya. Self-efficacy seseorang dapat 

dibaca dari kemampuannya menghadapi masalah. Siswa berprestasi tinggi dan 

memiliki self-efficacy tinggi terdorong melakukan usaha yang gigih, ulet, dan 

tekun. Mereka memiliki target memperoleh nilai tertinggi diantara teman-temannya. 

Mereka memiliki rasa ingin tahu lebih banyak terhadap pelajaran di kelas. Siswa 

yang memiliki tipe seperti ini, biasanya aktif bertanya di kelas, membaca buku 

literatur dan sering berdiskusi dengan guru saat di luar kelas. 

Self efficacy menunujukkan besarnya usaha atau keuletan yang dilakukan 

siswa dalam menghadapi tugas atau kegiatan. Hasil penelitian yang Zimmerman dan 

Ponz memperlihatkan bahwa siswa yang self efficacy-nya tinggi memperlihatkan 

cara belajar yang lebih baik daripada siswa yang self efficacy-rendah dan self efficacy 

memperlihatkan berhubungan secara positif dengan prestasi belajar siswa 

(Syafitri,2004) 

Dampak keyakinan ini begitu terasa ketika pelajar dihadapkan pada tugas-

tugas yang yang membutuhkan pemecahan matematis. Sukadji menyebutkan bahwa 

banyak pelajar dan mahasiswa menghindari atau merasa tidak enak terhadap 

pelajaran matematika. Banyak juga yang belajar dengan cara yang tidak efisien, dan 

mengalami kesulitan dalam ujian dan tes yang menggunakan matematika. Keadaan 

demikian oleh Richardson dan Suin dikatakan individu mengalami kecemasan 

matematik. Mereka mengartikan kecemasan matematika sebagai perasaan tegang dan 

cemas yang menghambat manipulasi angka-angka dan memecahkan soal-soal 



matematika. Akibatnya dapat diramalkan bahwa prestasi mereka akan rendah. 

Individu dalam kondisi efficacy tinggi untuk menyelesaikan problem tugas 

matematik mengalami tingkat stress lebih rendah daripada subjek dalam kondisi 

efficacy rendah. 

Rasa keberhasilan yang tinggi akan membuat  siswa memiliki ketekunan 

lebih lama ketika menghadapi kesulitan dibanding mereka yang meragukan 

kemampuannya sendiri, mendorong dirinya mencari berbagai macam usaha 

meningkatkan prestasi dan kesejahteraan personal, merencanakan tujuan yang 

menantang dan memelihara komitmen dengan kuat, berusaha keras secara terus 

menerus melawan kemalasan. 

Adapun gejala siswa yang memiliki self-efficacy rendah, tampak kurang 

percaya diri, meragukan kemampuan akademisnya, tidak berusaha mencapai nilai 

tinggi di bidang akademik adalah siswa  meragukan kemampuannya (self-doubt), 

malu dan menghindari tugas-tugas sulit,  menghindar dan melihat tugas-tugas 

sebagai rintangan dan merasa rugi menyelesaikannya, mudah menyerah, malas, stres 

dan depresi, meragukan kemampuan ini mendorong mereka percaya pada hal-hal 

yang tidak rasional dan yang tidak mendasar pada kenyataan, cenderung takut, tidak 

aman  dan manipulative, cepat menyerah, merasa tidak akan pernah 

berhasil,  meyakini seakan-akan segalanya "telah gagal''. Pikiran tidak rasional ini 

berkembang menjadi pikiran negatif (self–scripts) yang terus dipelihara oleh orang 

yang rendah diri.  

Perasaan Self Efficacy siswa mempengaruhi pilihan aktivitas mereka, tujuan 

mereka, dan usaha mereka serta persisitensi mereka dalam aktivitas-aktivitas kelas. 

Dengan demikian, self efficacy pun pada akhirnya mempengaruhi pembelajaran dan 

prestasi mereka. Orang dengan self efficacy tinggi cenderung lebih banyak belajar 

dan berprestasi daripada mereka yang self efficacy-nya rendah. Hal ini benar bahkan 

ketika tingkat kemapuan aktual sama. Dengan kata lain ketika beberapa individu 

memiliki kemapuan yang sama, mereka yang yakin dapat melakukan suatu tugas 

lebih mungkin menyelesaikan tugas tersebut secara sukses daripada meraka yang 

tidak yakin mampu mencapai keberhasilan (Ormrod, 2008:22)  

Pengaharapan-pengharapan efficacy akan memberi landasan dan prakarsa 

bagi individu untuk bertingkah laku secara tekun, ulet, dan berani menghadapi 



permasalahan. Namun self efficacy bukan sekedar perkiraan sederhana mengenai 

tindakan yang perlu diambil pada masa akan datang, tetapi meliputi pola-pola pikir 

dan reaksi-reaksi emosional yang dialami dalam situasi-situasi yang menekan 

(Prakosa, 1996:14) 

Menurut bandura, subjek-subjek yang secara akurat dapat menilai 

kemampuannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan belajar memperlihatkan 

kesesuaian antara penilaian antara self efficacy dengan kinerjanya pada tingkat tugas-

tugas individual. Penilaian yang akuran ini merupkan sesuati yang penting, karena 

bila salah akan berakibat negative. Siswa yang memperkirakan kemampuannya 

secara berlebihan, kemungkinan akan kehilangan semangat bila ia mengalami 

kegagalan berulangkali dalam mengerjakan kegiatan belajar. Sebaliknya, siswa yang 

self efficacy-nya rendah cenderung ragu-ragu dan menghindar dalam menghadapi 

tugas-tugas belajar dan dengna mudahnya menghentikan usahanya dalam 

mengahadapi kegiatan belajar. Dengan demikian pengalaman-pengalaman yang 

dihadapi siswa akan membentuk tumbuhnya self efficacy dan juga mempertinggi 

ketekunan serta kinerja penampilan. 

Prakosa (1996:11), siswa di sekolah dapat diantiisipasi keberhasilannyan jika 

siswa merasa mampu untuk berhasil, dan arti keberhasilan itu dianggap penting. 

Perkiraan individu terhadap self efficacy-nya menentukan seberapa besar usaha yang 

akan dicurahkan dan seberapa lama individu akan tetap bertahan dalam menghadapi 

hambatan atau penglaman yang tidak menyenangkan. 

Thandelilin & Salim (2005:11) menyebutkan keyakinan (self efficacy) 

sebagai personal judgement atau kepercayaan tentang seberapa baik seseorang dapat 

melaksnakan tugas tertentu yang diinginkan yang terkait dengan situasi yang akan 

datang.  

Bandura  percaya bahwa self efficacy adalah faktor penting yang 

mempengaruhi prestasi murid. Self efficacy mempunyai kesamaan dengan motivasi 

untuk menguasai dan motivasi instrinsik. Self efficacy adalah keyakinan bahwa “aku 

bisa”; ketidakberdayaan adalah keyakinan bahwa “aku tidak bisa” (Santrock, 

2007:523). 

Dari berbagai definisi di atas terlihat bahwa prestasi belajar memiliki 

komponen yang penting dalam meningkatkan kinerja yang telah direncanakan, salah 



satunya adalah self efficacy atau keyakinan diri siswa akan kemampuannya, self 

efficacy tersebut dapat mengorganisir dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu 

guna mencapai prestasi belajar siswa tersebut selain itu self efficacy mempengaruhi 

pilihan aktivitas mereka, tujuan mereka, dan usaha mereka serta dalam aktivitas-

aktivitas kelas. Dengan demikian, self efficacy pun pada akhirnya mempengaruhi 

pembelajaran dan prestasi mereka.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

Apakah ada hubungan antara self efficacy dengan prestasi belajar siswa. 

 

C. Tujuan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dengan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahuinya hubungan antara self efficacy dengan 

prestasi belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana ilmu, khususnya 

dalam bidang psikologi mengenai hubungan anatara self efficacy dengan prestasi 

siswa sekolah menengan umum. 

2) Manfaat Praktis 

a. Pihak sekolah dapat mengetahui tingkat self efficacy dan tingkat prestasi siswa. 

Hal ini dapat berguna dalam memberikan pembinaan pada siswa dalam 

mengembangkan self efficacy dan meningkatkan prestasi siswa. 

b. Penelitian ini berguna sebagai input bagi mahasiswa tentang self efficacy dan 

prestasi belajar, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan 

diri mahasiswa terutama dalam meningkatkan self efficacy dan meningkatkan 

prestasi. 

c. Diharapkan pendidik beserta orang tua mengetahui peran penting self efficacy 

sebagai salah satu aspek psikologi yang dapat menunjang prestasi anak agar 



lebih optimal, dan dapat menerapkan metode bimbingan dan pengajaran yang 

lebih baik agar dapat meningkatkan self efficacy yang dimiliki siswa sehingga 

prestasi siswa juga diharapkan dapat mencapai taraf yang lebih baik. 

 


