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        BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kerangka Konseptual 

  Kerangka konseptual merupakan kerangka atau bagan yang menggambarkan 

hubungan antar konsep yang akan dikembangkan. Kerangka konseptual bertujuan 

untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian lebih terarah sesuai 

dengan tujuan (Fatchurrozi, 2013). Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

Pada kerangka di atas dijelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu 

kemampuan dasar matematika yang harus dikuasai siswa sekolah menengah. Dimana 

pemecahan masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang melukiskan 

pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah kontekstual yang kemudian 

melalui penalaran induktif siswa dapat menemukan konsep serta kemampuan 

matematik lainnya yaitu kemampuan diri dalam mengerjakan suatu tugas matematika.  

Pemahaman konsep mengenai pembelajaran geometri dirasa masih perlu di benahi. 

Begitupun dengan kemampuan diri peserta didik itu sendiri. Dari fenomena tersebut 

peneliti ingin mengambil dua aspek pada siswa yang ingin dijadikan sebagai bahan 

analisis dalam penelitian ini yaitu pemahaman konseptual dan kemampuan self 

efficacy siswa.  
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2.2 Pemecahan Masalah Geometri 

a. Pengertian 

Siswono (2008) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses 

atau upaya individu untuk merespon atau mengatasi permasalahan ketika suatu 

jawaban belum jelas. Sedangkan  Sudarman (2010) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah merupakan hal penting yang dilakukan dalam belajar metematika di kelas, 

dimana salah satu hal penting yang mendasari pemecahan masalah adalah 

kemampuan siswa dalam memahami suatu permasalahan terutama pada pemahaman 

konsep. Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah 

adalah suatu kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah atau soal 

yang tidak langsung ditemukan jawabannya namun harus melalui beberapa kegiatan 

yang relevan. 

 

b. Masalah dalam Matematika 

Suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah jika seseorang tidak mempunyai 

aturan/hukum tertentu yang dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Dalam matematika masalah pada umumnya berupa soal 

matematika namun memang tidak semua soal matematika merupakan masalah 

matematika. Hudojo (2005) membagi soal matematika menjadi dua yaitu soal yang 

berupa latihan dan soal yang berupa masalah.  Soal yang berupa latihan merupakan 

soal rutinitas yang diberikan pada waktu belajar matematika yang bertujuan melatih 

keterampilan atau sebagai aplikasi dari pengertian yang baru saja diajarkan. 

Sedangkan soal yang berupa masalah merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab 

dengan prosedur rutin yang telah dikuasai siswa tetapi siswa harus menguasai 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pelajaran sebelumnya untuk digunakan 

dalam situasi yang baru. 

Menurut Polya (1973) terdapat dua macam pemecahan masalah, yaitu: 

1). Masalah untuk menemukan adalah untuk mencari variabel masalah kemudian 

mencoba mendapatkan, menghasilkan atau mengkonstruksi semua jenis objek 

yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah. Bagian utama dari 

masalah itu adalah: apakah yang dicari, bagaimana data yang diketahui, dan 

bagaimana syaratnya.  

2). Masalah untuk membuktikan adalah untuk menunjukan bahwa suatu pernyataan 

itu benar atau salah, tidak keduanya. Bagian utama dari masalah ini adalah 
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mencoba membuktikan hipotesis sehingga menemukan konkulusi dari 

permasalahan.  

 

c. Pemecahan Masalah Pada Geometri 

Memecahkan masalah termasuk salah satu keterampilan yang sangat penting 

diajarkan kepada siswa sejak dini, sebagai bekal mereka menghadapi tantangan di 

masa mendatang. Dalam pembelajaran, Polya (Sumarmo, 2002) mengemukakan 

beberapa saran unttuk membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam menyelesaikan 

masalah, antara lain: a). Ajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa bekerja, b). 

Sajikan isyarat untuk menyelesaikan masalah dan bukan memberikan prosedur 

penyelesaian, c). Bantu siswa menggali pengetahuannya dan menyusun sendiri sesuai 

dengan kebutuhan masalah, d). Bantu siswa mengatasi kesulitannya sendiri. 

 

2.3 Pemahaman Konseptual Matematika 

a. Pengertian Pemahaman  

Kata pemahaman dalam kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga berawal dari 

kata paham yang memiliki arti: 1) pengertian, 2) pendapat pikiran, 3) mengerti benar 

akan sesuatu. Sedangkan menurut Herdian (2010) menyatakan, pemahaman 

merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan 

arti suatu materi yang dipelajari. Van De Walle (2007) juga menyatakan bahwa 

pemahaman didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas hubungan suatu ide 

dengan ide yang telah ada. Dengan kata lain pemahaman meliputi perilaku yang 

menunjukan kemampuan siswa dalam menangkap pengertian suatu konsep 

(Suparman, 2012).  

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli-ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman adalah besarnya kemampuan seseorang dalam mengelolah suatu ide dan 

dihubungkan dengan ide yang lainnya, sehingga diperoleh kemampuan yang 

menunjukan kualitas dan kuantitas seseorang. 

 

b. Pemahaman Konseptual 

Konsep diartikan sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk 

menggolongkan sekumpulan objek (Depdiknas, 2003). Sedangkan menurut Soedjadi 

(2000) konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan 

klasifikasi atau penggolongan yang  umumnya dinyatakan dengan istilah atau 
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rangkaian kata. Selain itu,  konsep juga dapat membantu siswa dalam 

menyederhanakan dan meringkas informasi, serta meningkatkan efisiensi memori, 

komunikasi, dan penggunaan waktu (Shantrock, 2014). Puspitarini (2011) 

mengungkapkan bahwa konsep dalam matematika adalah ide atau gagasan yang 

memungkinkan untuk mengelompokan tanda (objek) ke dalam contoh.  

Sanjaya (2009) mengemukakan, pemahaman konsep adalah kemampuan siswa 

yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, tetapi mampu mengungkapkan 

kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interprestasi data 

dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang 

dimilikinya. Sejalan dengan hal diatas Depdiknas (2003) mengungkapkan bahwa, 

pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika 

yang diharapkan dapat tercapai dalam  belajar matematika yaitu dengan menunjukan 

pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah.  

Dari beberapa pengertian seperti disebut diatas, maka yang dimaksud pemahaman 

konsep dalam penelitian ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh siswa setelah 

menerima pelajaran sebagai suatu kecakapan atau kemahiran dalam mengaitkan 

informasi yang telah diperoleh sehingga mampu mengindetifikasi konsep, mampu 

menerjemahkan permasalahan ke dalam bentuk lain, mampu menghubungkan 

informasi yang terdahulu dengan informasi berikutnya, serta mampu menerapkan 

konsep dalam menyelesaikan soal atau masalah.  

Menurut NCTM (dalam Mulyana, 2006) indikator yang menunjukan pemahaman 

konsep antara lain: 

1).  Memberikan label, mengemukakan secara verbal dan mendefinisikan konsep. 

Contoh soal: Apakah yang dimaksud dengan bangun datar? 

2).  Mengindetifikasi dan menurunkan contoh dan non contoh 

Contoh soal: Pada gambar dibawah ini, manakah yang diarsir yang tepat 

mewakili bilangan 
1

2
 ? 
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3).  Menggunakan model, diagram dan simbol untuk menyajikan konsep  

Contoh soal: Arsirlah daerah segienam pada gambar berikut untuk menyatakan 
2

3
? 

 

4). Menerjemahkan dari satu represetasi ke represetasi yang lain 

Contoh soal: Gambarlah sebuah persegi panjang dengan diketahui panjang 10 𝑐𝑚 

dan lebar 5 𝑐𝑚. 

5) Mengenal berbagai makna dan interpretasi dari konsep 

Contoh soal: Saya adalah sebuah segiempat dengan ukuran sudut sama besar. 

Siapakah saya? 

6) Mengindentifikasi sifat-sifat yang diberikan dan mengenal kondisi yang 

menetapkan suatu konsep tertentu serta membandingkan dan mengkontraskan 

konsep-konsep 

Contoh soal: Manakah bangun pada gambar berikut yang dua pasang sisi yang 

sejajar? 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 506/C/PP/2004 

indikator yang menunjukan pemahaman konsep antara lain adalah: 

a)  Menyatakan ulang sebuah konsep, yaitu mampu menyebutkan definisi 

berdasarkan konsep esensial yang dimiliki oleh sebuah objek. 

b) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya) yaitu mampu menganalis suatu objek dan mengklsifikasikannya 

menurut sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki sesuai dengan konsepnya. 

c) Memberikan contoh dan non contoh dari konsep yaitu mampu memberikan 

contoh lain dari sebuah objek baik untuk contoh maupun non contoh.  
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d) Menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis yaitu mampu 

menyatakan suatu objek dengan berbagai bentuk representasi, misalkan dengan 

mendaftarkan anggota dari suatu objek. 

e) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep yaitu mampu 

mengkaji mana syarat perlu dan syarat cukup yaitu terkait dengan suatu objek. 

f) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah yaitu mampu 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis sebagai suatu 

logaritma pemecahan masalah. 

Kemudian Sudjana (2008) mengungkapkan ada tiga indikator yang menunjukan 

pemahaman konsep antara lain: 

i)   Translasi 

Translasi (terjemahan) meliputi kemampuan menerjemahkan materi dari suatu 

bentuk ke bentuk yang lain seperti dari kata-kata ke angka-angka, dari abstrak ke 

kongkret, dari simbol ke tabel dan grafik. 

ii) Interpretasi 

Interpretasi (penjelasan) meliputi kemampuan menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian 

dari grafik dengan kejadian, serta membedakan yang pokok dengan yang bukan 

pokok. 

iii) Ekstrapolasi 

Ekstrapolasi (perluasan) meliputi kemampuan siswa menerapkan konsep dalam 

perhitungan matematika untuk menyelesaikan soal atau masalah.  

Berdasarkan uraian diatas, indikator pemahaman yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah kemampuan mengenal, menjelaskan, dan menarik kesimpulan 

suatu situasi atau pemahaman yang mencakup pemahaman translasi, pemahaman 

interpretasi, dan pemahaman ekstrapolasi. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi 

indikator kemampuan pemahaman konsep yang akan diukur dalam penelitian ini. 

 

c. Pemahaman Konsep dalam Pembelajaran Geometri  

Pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan yang penting untuk 

dimiliki oleh seorang siswa untuk mempelajari matematika. Seorang siswa dikatakan 

memahami konsep jika siswa mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan 

memberikan contoh atau bukan contoh dari konsep, mengembangkan kemampuan 

koneksi matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematik 
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saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman yang menyeluruh, dan 

menggunakan matematik dalam konteks di luar matematika (Kesumawati, 2008). 

Menurut Suhenda (2007) seseorang dikatakan memahami suatu konsep 

matematika apabila ia telah mampu melakukan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Menemukan (kembali) suatu konsep yang sebelumnya belum diketahui 

berlandaskan pada pengetahuan dan pengalaman yang telah diketahui dan 

dipahami sebelumnya. 

2) Mendefinisikan atau mengungkapkan suatu konsep dengan cara dan kalimatnya 

sendiri namun tetap memenuhi ketentuan berkenaan dengan ide atau gagasan 

konsep tersebut. 

3) Mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan suatu konsep dengan cara-cara 

yang tepat. 

4) Memberikan contoh (dan bukan contoh) atau ilustrasi yang berkaitan dengan 

suatu konsep guna memperjelas konsep tersebut. 

 

Sedangkan Bloom et al. (1956) mengelompokan pemahaman konsep menjadi tiga 

bagian yaitu translasi (translation), interpretasi (interpretation), dan ekstrapolasi 

(ekstrapolation).  

a).  Translasi (Translation) 

Translasi yaitu kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan 

cara lain dari pernyataan asli yang telah dikenal sebelumnya (Sagala, 2013). 

Sedangkan menurut Satriawati (2006), translasi merupakan pemahaman yang 

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menerjemahkan kalimat dalam soal ke 

dalam kalimat lain, misalkan dengan menyebutkan variabel-variabel yang diketahui 

dan ditanyakan. Sehingga pemahaman translasi merupakan pemahaman 

menerjemahkan suatu bahasa konsep matematika ke dalam bahasa sendiri sehingga 

mudah dimengerti oleh orang yang mempelajarinya.  

Dalam pembelajaran matematika, pemahaman translasi berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam memodelkan atau merepresentasikan, menerjemahkan 

kalimat dalam soal atau permasalahan ke dalam bentuk lain, misalkan dapat 

menyebutkan atau menuliskan variabel-variabel yang diketahui dan ditanyakan 

(Dewi, 2014). Bloom et al. (1956) mengemukakan indikator pencapaian kamampuan 

translasi yaitu pertama, kemampuan menerjemahkan suatu masalah yang diberikan 

dengan kata-kata abstrak menjadi uraian kata-kata yang kongkret. Kedua, kemampuan 
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menerjemahkan hubungan yang terkandung dalam bentuk simbolik, meliputi ilustrasi, 

peta, tabel, diagram, grafik, persamaan matematis, dan rumus-rumus lain ke dalam 

bentuk verbal dan sebaliknya.  

 Berikut ini adalah contoh soal pemahaman translasi materi Geometri: 

  “Dono memiliki sebuah meja belajar lipat yang berbentuk persegi panjang. Meja 

belajar tersebut memiliki panjang 40 𝑐𝑚 dan lebarnya 20 𝑐𝑚. Berapakah luas meja 

belajar tersebut!” 

Soal di atas menguji kemampuan siswa untuk menerjemahkan pernyataan verbal 

dengan ekspresi simbolik. Untuk menyelesaikan soal ini, melibatkan bentuk 

pemahaman dalam memahami rumus luas persegi panjang sehingga operasi 

matematika apa yang tepat untuk diterapkan dan penggunaan ekspresi simbol yang 

tepat.  

b).  Interpretasi (Interpretation)  

Satriawati mengartikan interpretasi yaitu pemahaman yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menentukan konsep-konsep yang tepat untuk digunakan 

dalam menyelesaikan soal. Sedangkan menurut Dewi (2014) interpretasi adalah 

pemahaman yang menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui 

berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Dengan kata lain interpretasi 

merupakan kemampuan siswa dalam menafsirkan suatu pernyataan yang kemudian 

disajikan kedalam konsep matematika yang tepat dalam memecahkan suatu 

permasalahan sesuai dengan pemikiran siswa. 

Jika dihubungkan dengan indikator pemahaman konsep menurut Peraturan Dirjen 

Dikdasmen No. 506/C/PP/2004, yang termasuk ke dalam kemampuan interpretasi 

antara lain kemampuan siswa dalam menerapkan beberapa konsep perhitungan yang 

sederhana, menyajikan beberapa konsep yang disusun dalam berbagai bentuk 

representasi matematis, dan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu 

konsep (Nurjanah, 2014). 

Ananggih (2013) mengatakan untuk membuat siswa melakukan interpretasi atau 

penafsiran, tindakan awal yang diberikan guru adalah dengan mengemukakan konsep 

dan permasalahan yang berkaitan dengan materi geometri yang ingin disampaikan. 

Misalkan siswa membedakan kubus dengan limas, dua garis yang saling berpotongan, 

bersilangan, sejajar, titik-titik mana yang terletak pada bidang dan yang tidak terletak 

pada bidang, dan sebagainya. Diawali dengan guru mengemukakan kunci untuk 
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membedakan misalkan dengan menjelaskan ciri-ciri dari bangun datar tersebut. 

Kemudian guru kembali menjelaskan apabali masih banyak siswa yang belum 

mengerti ketika proses diskusi berjalan. Setelah pemberian penjelasan, siswa 

diharapkan dapat mengemukakan konsep dengan bahasanya sendiri. 

c).  Ekstrapolasi (ekstrapolation) 

Dalam tulisannya Bloom mengatakan bahwa ekstrapolasi adalah kemampuan 

seseorang  menyimpulkan lebih eksplisit suatu bentuk grafik, data-data, kemudian 

memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari tindakan yang digambarkan dari sebuah 

komunikasi, sensitif atau peka terhadap faktor yang mungkin membuat prediksi 

menjadi akurat. Sedangkan menurut Satriawati ekstrapolasi adalah pemahaman yang 

berkaitan dengan kemampuan siswa menerapkan konsep dalam perhitungan 

matematis untuk menyelesaikan soal. Dimana Pemahaman ekstrapolasi berkaitan 

dengan kemampuan siswa menerapkan konsep dalam perhitungan matematika untuk 

menyelesaikan soal atau masalah (Dewi, 2014).  

Dengan kata lain, pemahaman ekstrapolasi adalah kemampuan siswa dalam 

menentukan suatu konsep untuk diterapkan ke dalam suatu persoalan sehingga 

kemampuan pemahaman translasi dan pemahaman interpretasi siswa dinilai baik. 

Misalkan, siswa diberi suatu pernyataan tentang garis yang melalui dua titik yang ada 

pada bangun datar, maka siswa bisa menunjukan bahwa kedua titik tersebut terletak 

pada saru bidang (Dewi, 2014). 

Jika dihubungkan juga dengan indikator pemahaman konsep menurut Peraturan 

Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004, yang termasuk ke dalam kemampuan 

ekstrapolasi yaitu kemampuan untuk menyusun dan menerapkan satu atau lebih 

konsep untuk digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas dan kemampuan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah (Nurjanah, 2014). 

 

2.4 Self Efficacy  

a. Pengertian Self Efficacy 

Baron dan Bryne (2005) mendefinisikan self efficacy sebagai evaluasi diri 

seseorang terhadap kemampuan atau kompetensi untuk menampilkan tugas, mencapai 

tujuan dan mengatasi rintangan. Sedangkan Feist & Feist (2010) mendefinisikan self 

efficacy sebagai keyakinan orang terhadap kemampuannya untuk mengukur kontrol 

atas fungsi atas dirinya sendiri dan atas kejadian di lingkungannya. Selanjutnya, 

Bandura (1997) menambahkan bahwa self efficacy merupakan keyakinan individu 
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bahwa ia dapat menguasai situasi dan memperoleh hasil yang positif. Bandura 

meyakini bahwa self efficacy merupakan elemen kepribadian yang krusial yang 

merupakan suatu keyakinan diri (sikap percaya diri) terhadap kemampuan sendiri 

untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang 

diharapkan.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa self efficacy adalah 

suatu kepercayaan  yang dimiliki oleh seseorang dalam mengatasi kemampuan diri 

yang dimilikinya sehingga individu tersebut dapat melaksanakan kegiatan atau 

tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang baik,  yang diharapkan dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan harapan yang sudah diyakini sejak awal.  

 

b. Dimensi Self Efficacy 

Bandura (1997) mengungkapkan bahwa self efficacy  terdiri dari tiga dimensi, 

antara lain: 

1)  Level 

Dimensi level berhubungan dengan taraf kesulitan tugas. Dimensi ini mengacu 

pada taraf kesulitan tugas yang diyakini individu akan mampu mengatasinya. 

2) Generality 

Dimensi generality merupakan konsep bahwa self efficacy  seseorang tidak terbatas 

pada situasi yang spesifik saja. Dimensi ini mengacu pada variasi situasi dimana 

penilaian tentang self efficacy  diterapkan. 

3) Strength 

Dimensi strength berkaitan dengan kekuatan penilaian tentang kecakapan individu. 

Dimensi ini mengacu pada derajat kemantapan individu terhadap keyakinan yang 

dibuatnya. Kemamtapan ini yang menentukan ketahanan dan keuletan individu 

dalam usahanya. Dimensi ini merupakan keyakinan individu dalam 

mempertahankan perilaku tersebut. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan self efficacy 

Menurut Ormrod (2008), Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan self efficacy, sebagai berikut:  

1)  Keberhasilan dan kegagalan pembelajar sebelumnya. 

Salah satu strategi yang penting untuk meningkatkan self efficacy siswa adalah 

dengan membantu mereka yang berhasil dalam beragam tugas dengan content 
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domains (bidang) yang berbeda. Peserta didik akan merasa yakin dalam mengerjakan 

dengan baik ketika dihadapkan dengan suatu tugas yang dirasa mirip dengan tugas 

yang yang ia kerjakan dan berhasil mengerjakan pada masa lalu.  

2) Pesan dari orang lain 

Terkadang kesuksesan siswa tidak jelas. Dalam situasi-situasi seperti itu, kita 

dapat meningkatkan self efficacy siswa dengan cara menunjukan secara eksplisit hal-

hal yang telah mereka lakukan dengan baik sebelumnya atau hal-hal yang sekarang 

mereka telah lakukan dengan mahir.  

Kita dapat memberikan sebuah pernyataan yang dapat memberikan mereka 

alasan-alasan bahwa mereka dapat sukses di masa depan jika berusaha. Pernyataan 

tersebut misalkan “kamu pasti bisa mengerjakan tugas ini jika berusaha”. Hal kecil ini 

bisa saja mendongkrak kepercayaan diri mereka. Umpan yang negatif pun dapat 

meningkatkan performa apabila umpan balik itu memberitahu siswa bagaimana 

mereka dapat memperbaiki performanya sekaligus mengkomunikasikan bahwa 

perbaikan itu mungkin. 

3) Kesuksesan dan kegagalan orang lain 

Kita mungkin pernah membentuk sebuah opini mengenai kemampuan kita sendiri 

dengan mengamati kesuksesan dan kegagalan orang lain, secara khusus mereka sama 

dengan kita. Ketika siswa melihat teman-teman yang kemampunnya setara dengannya 

sukses, mereka lebih memiliki alasan untuk optimis akan kesuksesan mereka sendiri.  

Dengan demikian, cara lain menigkatkan self efficacy siswa dan dengan begitu 

juga meningkatkan kesediaan mereka untuk mencoba tugas-tugas yang menantang 

adalah menunjukan bahwa orang lain seperti mereka menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan. Ketika siswa secara nyata mengamati orang lain 

dengan usia dan kemampuan yang setara mencapai suatu tujuan sukses, mereka 

kemungkinan yakin bahwa mereka juga dapat mencapai tujuan itu. 

4) Kesuksesan dan kegagalan dalam kelompok yang lebih besar 

Kolaborasi dengan teman sebaya memiliki manfaat potensial lain, yaitu 

pembelajar mungkin memiliki self efficacy yang lebih besar ketika mereka bekerja 

dalam kelompok beralih-alih sendiri. Self efficacy kolektif semacam ini tergantung 

tidak hanya pada persepsi siswa akan kapabilitasnya sendiri dan orang lain, melainkan 

juga pada persepsi mereka mengenai bagaimana mereka dapat bekerja bersama-sama 

secara efektif dan mengkoordinasi peran dan tanggung jawab mereka. 
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d. Manfaat Self Efficacy 

Bandura (1997) juga menyebutkan bahwa ada beberapa manfaat dari self efficacy  

yaitu: 

1).  Pilihan perilaku 

Dengan adanya self efficacy yang dimiliki, individu akan menetapkan tindakan 

apa yang akan ia lakukan dalam menghadapi suatu tugas untuk mencapai tujuan yang 

diiinginkannya. 

2).  Pilihan karir 

Self efficacy merupakan mediator yang cukup berpengaruh terhadap pemilihan 

karir seseorang. Bila seseorang merasa mampu melaksanakan tugas-tugas dalam karir 

tertentu maka biasanya ia akan memilih karir tesebut.  

3). Kuantitas usaha dan keinginan untuk bertahan pada suatu tugas 

Individu yang memiliki self efficacy yang tinggi biasanya akan berusaha keras 

untuk menghadapi kesulitan dan bertahan dalam mengerjakan suatu tugas bila mereka 

telah mempunyai keterampilan prasyarat. Sedangkan individu yang mempunyai self 

efficacy  yang rendah akan terganggu oleh keraguan terhadap kemampuan diri dan 

mudah menyerah bila menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas. 

4).   Kualitas usaha 

Penggunaan strategi dalam memproses suatu tugas secara lebih mendalam dan 

keterlibatan kognitif dalam belajar memiliki hubungan yang erat dengan self efficacy  

yang tinggi. Suatu penelitian dari Pintrich dan De Groot menemukan bahwa siswa 

yang memiliki self efficacy  tinggi cenderung akan memperlihatkan penggunaan 

kognitif dan strategi belajar yang lebih bervariasi. 

 

e. Meningkatkan self efficacy  Siswa  

Menurut Bandura, ada beberapa cara meningkatkan self-efficacy pada siswa, 

yaitu: 

1).  Ajarkan pengetahuan dan kemampuan dasar sampai dikuasai. Sebagai contoh, 

seorang guru matematika memastikan semua siswanya memahami unsur dari 

lingkaran sebelum pindah ke topik mengenai keliling serta luas lingkaran. 

2).  Perlihatkan catatan kemajuan siswa tentang keterampilan-keterampilan yang 

rumit. Dengan menunjukan catatan kemajuan semacam ini membesarkan hati dan 

membuat self efficacy  mereka tumbuh dan berkembang. 
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3).     Berikan tugas yang menunjukan bahwa siswa dapat berhasil hanya dengan kerja 

keras dan pantang menyerah. Mampu melakukan suatu tugas yang berat secara 

memuaskan setelah melewati perjuangan yang panjang dan melelahkan 

menumbuhkan self efficacy . 

4).   Yakinkan siswa bahwa mereka bisa sukses, sambil menunjukan contoh teman 

sebaya siswa yang sebelumnya sukses melakukan hal yang sama. Siswa yang baru 

saja memulai latihan dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan soal ujian akhir 

sangat frustasi dengan kemampuannya dalam mengerjakan soal tersebut. Kemudian 

guru mengingatkan bahwa para siswa tahun sebelumnya juga mengalami masalah 

yang  sama seperti mereke awalnya, namun mereka mampu lulus dengan nilai yang 

sangat baik. 

5).  Berikan tugas besar dan kompleks dalam aktivitas-aktivitas kelompok kecil. 

Dalam memberikan tugas, guru memastikan bahwa setiap siswa memiliki tingkat 

keterampilan yang berbeda serta unik untuk disumbangkan dalam kelompok. Mampu 

membarikan sumbangan gagasan yang unik dalam sebuah tugas kelompok dan 

diapresiasi oleh kelompok menumbuhkan self efficacy  siswa. 

 

f. Kaitan Self Efficacy pada pembelajaran geometri  

Salah satu materi yang sulit dipahami siswa adalah geometri. Abdussakir (2011) 

mengungkapkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar 

geometri, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik berasal dari dalam dirinya maupun faktor dari 

luar dirinya. Mengenai hasil belajar, Nuryani (2011) mengungkapkan bahwa seringkali 

siswa tidak mampu menunjukan hasil belajarnya secara optimal sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Salah satu penyebabnya adalah siswa merasa tidak yakin 

bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.  

Efikasi diri merupakan kemampuan yang dirasakan individu untuk mengatasi 

situasi khusus sehubungan dengan penilaian atas kemampuan untuk melakukan satu 

tindakan yang ada hubungannya dengan tugas khusus atau situasi tertentu. Terdapat 

perbedaan self efficacy  pada setiap individu yang terletak pada tiga komponen, yaitu: 

Level, Strengh, dan Generality. Level (tingkat kesulitan tugas), yaitu masalah yang 

berkaitan dengan derajat kesulitan tugas individu. Strengh (kekuatan keyakinan), yaitu 

berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan individu atas kemampuannya. Sedangkan 
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Generality (generalitas), yaitu hal yang berkaitan cakupan luas bidang tingkah laku 

dimana individu merasa yakin terhadap kemampuannya.  

Turner et al (2009) menyebutkan bahwa self efficacy merupakan salah satu 

prediktor dalam prestasi akademik seseorang. Self efficacy memiliki efek kuat dan 

langsung pada prestasi dibandingkan dengan variabel lain dalam belajar (Pajares & 

Miller, 1994). Hasil penelitian menemukan bahwa self efficacy matematika 

berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi matematika, artinya semakin tinggi self 

efficacy seseorang maka semakin tinggi pula presatasi matematikanya.  

 

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Novita Pulupo Puspitasari (2013) dengan mengangkat judul 

“Pemahaman Konsep Operasi Bilangan Bulat Kelas IV SD Insan Amanah Malang” dari 

hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa pemahaman konsep pada operasi bilangan 

bulat pada siswa kelas IV-A SD Insan Amanah Malang masih kurang. Hal ini dapat 

dilihat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman siswa akan operasi bilangan bulat yang mencakup operasi penjumlahan 

dan pengurangan hanya mampu mengartikan simbol-simbol yang digunakan pada soal.  

Penelitian kedua oleh Devi Ari Mariana (2005) dengan judul penelitian 

“Hubungan antara self efficacy dengan prestasi matematika siswa sekolah menengah 

pertama”. Pada penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis ada hubungan antara self 

efficacy dengan prestasi matematika siswa. Dimana aspek self efficacy matematika 

memberikan sumbangan efektif terbesar terhadap self efficacy  matematika yang 

dimiliki seseorang yaitu sebesar 17,21% dengan konstribusi afektif self efficacy 

matematika terhadap prestasi matematika adalah sebesar 22,6%. Sehingga dihasilkan 

bahwa ada hubungan antara self efficacy terhadap prestasi matematika siswa.  

Perbedaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah subjek yang 

dijadikan penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Novita adalah siswa SD kelas 

IV, sedangkan untuk penelitian kedua yang dilakukan Devi  terdapat kesamaan variabel 

yaitu mengambil self efficacy siswa SMP. Untuk penelitian terdahulu yang pertama 

hanya meneliti tentang pemahaman konsep siswa SD, sedangkan penelitian kedua juga 

hanya membahas mengenai self efficacy matematika siswa. Untuk penelitian yang 

sedang diajukan peneliti mengangkat masalah mengenai permasalahan pemahaman 

konseptual dan self efficacy pada pemecahan masalah geometri siswa SMP. 




