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MOTTO

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al-An’am : 162)

هُۥ ِمۢن بَۡعِدهِۦ َسۡبَعةُ  ٞم َوٱۡلبَۡحُر یَُمدُّ َولَۡو أَنََّما فِي ٱۡألَۡرِض ِمن َشَجَرٍة أَۡقلَٰ

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta),

ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan

habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana.” (QS. Lukman : 27)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” (Thomas

Alva Edison)
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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SELF EFFICACY
DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA

SMA NEGERI 1 SERUWAY

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa
manusia ke era persaingan global yang semakin ketat sehingga menuntut
manusia memiliki pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas
dapat ketahui melalui rendah atau tinggi prestasi belajar pada siswa. Prestasi
belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor intern dan
faktor ekstern. Selain itu, ada juga faktor yang berkaitan dengan keberanian dan
keyakinan diri akan kemampuan yang dimiliki individu. Keyakinan tersebut
dikenal dengan istilah self efficacy. Pada siswa SMA negeri 1 Seruway prestasi
belajar matematikanya masih sangat rendah sehingga perlu di analisis faktor  yang
mempengaruhi self efficacy dan prestasi belajar matematika pada siswa SMA
negeri 1 Seruway. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor
dominan yang mempengaruhi self efficacy dan prestasi belajar matematika pada
siswa SMA negeri 1 Seruway. Penelitian ini dilaksanakan di SMA negeri 1
Seruway dengan sampel penelitian sebanyak 124 orang siswa yang menggunakan
Proporsive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik yang
digunakan adalah analisis multivariat. Hasil penelitian setelah melalui langkah-
langkah analisis faktor diperoleh faktor keadaan fisiologis dan emosional adalah
faktor dominan yang mempengaruhi self efficacy pada siswa SMA negeri 1
Seruway dan faktor psikologis adalah faktor dominan yang mempengaruhi
prestasi belajar matematika pada siswa SMA negeri 1 Seruway karena faktor ini
memiliki nilai eigenvalue terbesar dan memberikan nilai kontribusi keragaman
terbesar dibandingkan faktor lainnya.

Kata kunci: Analisis Faktor, Self Efficacy, dan Prestasi Belajar Matematika
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan

hampir diseluruh aspek kehidupan manusia, dimana berbagai permasalahan yang

muncul dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, di satu

sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke era persaingan global

yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka

sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas

sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia

kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan

efisien dalam proses pembangunan jika bangsa ini tidak ingin kalah saing dengan

bangsa lain dalam menjalankan era globalisasi tersebut.

Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber

daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas. Kualitas

pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara

lain yang berada di Asia. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

maka harus lebih memfokuskan pada tujuan pendidikan yang diharapkan.

Untuk memenuhi tujuan pendidikan tersebut, maka diselenggarakan

rangkaian pendidikan secara sengaja, berencana, terarah, berjenjang dan sistematis

melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Dalam suatu lembaga

pendidikan (sekolah) menyediakan sejumlah bidang studi yang ditawarkan kepada
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pelajar untuk dikuasai, salah satunya mata pelajaran matematika. Dengan

pemberian materi matematika, siswa diharapkan mempunyai kemampuan bernalar

yang tercermin melalui kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif dan

memiliki sikap jujur, objektif serta komunikatif. Sehingga dengan demikian siswa

dapat memperhatikan kemajuan dunia dan mampu menyesuaikan diri dengan

ketentuan hidup yang semakin komplek karena kemajuan ilmu pengetahuan.

Matematika sebagai cabang ilmu pengetahuan yang memegang peran yang

sangat penting dalam kehidupan manusia. Matematika mulai dikenal pada siswa

sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan

matematika merupakan dasar untuk mempelajari ilmu – ilmu pengetahuan yang

lain. Disisi lain banyak yang beranggapan bahwa matematika merupakan

pelajaran yang sangat sulit sehingga menimbulkan rasa malas dan mengurangi

rasa percaya diri untuk mempelajari pelajaran matematika. Sehingga rendahnya

prestasi belajar siswa dalam pelajaran matematika.

Oleh karena itu, cara mengatasi prestasi belajar siswa pada pelajaran

matematika harus di upayakan secara efektif sesuai dengan situasi dan kondisi

siswa. Langkah awal untuk mewujudkannya ialah dengan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Menurut Dimyati dan

Mudjiono, prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern adalah faktor yang dialami dan dihayati secara langsung oleh siswa

dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran dalam pencapaian prestasi belajar.
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Sedangkan arti dari faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa

sehingga mempengaruhi prestasi belajar.1

Banyak faktor lain selain faktor intern dan faktor ekstern yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa, diantaranya faktor yang  berkaitan  dengan

keberanian  dan  keyakinan  diri akan  kemampuan  yang  dimiliki  individu.

Keyakinan tersebut dikenal dengan istilah self efficacy yang dipopulerkan oleh

Albert Bandura melalui teori kognitif sosial.

Bandura menjelaskan “Perceived self efficacy refers to beliefs in one’s

capabilities to organize and execute the course of action required toproduce given

attainments”. Artinya Self efficacy merupakan keyakinan individu atas

kemampuan mengatur dan melakukan serangkaian kegiatan yang menuntut suatu

pencapaian atau prestasi.2 Wood juga menjelaskan bahwa self efficacy mengacu

pada keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi,

kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan

situasi. Hal ini tidak tergantung pada jenis keterampilan atau keahlian yang

dimiliki oleh seseorang, tetapi berhubungan dengan keyakinan tentang apa yang

dapat dilakukan menyangkut seberapa besar usaha yang dikeluarkan seseorang

dalam suatu tugas dan seberapa lama ia akan bertahan.3

1 Sumandi Suryabrata, Pisikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Garafindo,1998), hal. 22-
23

2 Woro Pinasti, Pengaruh self efficacy, locus of control dan faktor demografis terhadap
kematangan karir mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi Serjana, Fakultas
Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, diakses dari
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1364/1/WORO%20PINASTI-FPS.pdf,
pada tanggal 13 Agustus 2014, pukul 10.15 WIB, hal. 28-29

3 Online: http://library.binus.ac.id/e//Ccolls/e//Thesisdoc/thesis/Bab1DOC/2011-2-00015-
PS%20Bab1001.doc, diakses pada tanggal 24 Januari 2015, pukul 10.35 WIB
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Keyakinan yang kuat akan kemampuan diri menyebabkan seseorang terus

berusaha sampai tujuannya tercapai.  Namun,  apabila  keyakinan akan

kemampuan  diri  tidak  kuat,  seseorang cenderung akan mengurangi  usahanya

bila menemui masalah. Selain itu self efficacy juga mempengaruhi pola  berpikir,

reaksi  emosional,  dan  perilaku seseorang  dalam  berhubungan  dengan

lingkungannya. Seseorang yang menilai dirinya mampu akan memusatkan

perhatiannya dan berusaha lebih keras lagi bila ia mengalami kegagalan.4

Pernyataan diatas juga sama dengan hasil penelitian

Eko Ferridiyanto berjudul “Pengaruh self efficacy dan prestasi belajar

kewirausahaan terhadap motivasi bertechnopreneurship siswa jurusan teknik

instalasi tenaga listrik SMK 1 Sedayu” yang menjelaskan bahwa self efficacy dan

prestasi belajar kewirausahaan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi siswa

agar termotivasi untuk bertechnopreneurship. Siswa yang memiliki self efficacy

dan prestasi belajar kewirausahaan tinggi termotivasi bertechnopreneurship. Hasil

penelitian ini sesuai dengan penjelasan Bandura bahwa self efficacy yang tinggi

akan menjadi motivasi yang kuat bagi individu untuk bertindak lebih gigih dan

terarah, terutama bila tujuan yang hendak dicapai jelas. self efficacy juga berkaitan

dengan keberanian mengambil keputusan bertindak dan mempunyai peranan

penting dalam mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu.5

4 Alwin Nobel, Hubungan antara self efficacy dengan prestasi belajar pada mahasiswa
psikologi fakultas Humaniora Binus University tahun ajaran genap 2011-2012, diakses dari
http://thesis.binus.ac.id/doc/Lain-lain/2011-2-00015-PS%20Ringkasan001.pdf, pada tanggal 14
Juni 2015, pukul 11.00 WIB, hal. 2

5 Eko Ferridiyanto, “Pengaruh self efficacy dan prestasi belajar kewirausahaan terhadap
motivasi bertechnopreneurship siswa jurusan teknik instalasi tenaga listrik SMK 1 Sedayu”,
Jurnal Tugas Akhir Skripsi, 2012, diakses dari http://eprints.uny.ac.id/8861/1/JURNAL.pdf, pada
tanggal 24 Mei 2015 pukul 14.10 WIB, hal.10
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Dari hasil tersebut diketahui adanya pengaruh prestasi belajar dapat dilihat

dari rendah atau tingginya prestasi belajar siswa. Fenomena rendahnya prestasi

belajar siswa salah satunya terjadi pada siswa SMA Negeri 1 Seruway khususnya

pada pelajaran matematika. Berdasarkan daftar nilai Ujian Akhir Semester (UAS)

tahun ajaran 2014/2015, prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 Seruway

pada pelajaran matematika dapat diketahui bahwa 140 orang siswa dari 199 orang

siswa atau lebih dari 70% siswa kelas XI SMA Negeri 1 Seruway memperoleh

nilai UAS dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) pada Pelajaran

Matematika.6 Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika siswa kelas

XI di SMA Negeri 1 Seruway masih sangat rendah.

Rendahnya prestasi belajar yang mengakibatkan siswa harus tinggal kelas

yang tentu saja tidak diharapkan oleh setiap sekolah. Terlebih pada SMA Negeri 1

seruway yang merupakan sekolah terbaik di kecamatan Seruway yang dapat

dilihat dari penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Seruway yang selalu lebih

banyak peminatnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di kecamatan

Seruway.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Self Efficacy dan Prestasi Belajar

Matematika Pada Siswa SMA Negeri 1  Seruway”.

6 Staf  tata usaha SMA Negeri 1 Seruway, Daftar Kumpulan Nilai SMA Negeri 1 Seruway
Tahun Pelajaran 2014/2015, Seruway, 2015
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah: “Faktor dominan apa saja yang

mempengaruhi self efficacy dan prestasi belajar matematika pada siswa SMA

Negeri 1 Seruway?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian

ini adalah: “Untuk mengetahui Faktor dominan yang mempengaruhi self efficacy

dan prestasi belajar matematika pada siswa SMA Negeri 1 Seruway.”

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi siswa, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan intropeksi

untuk lebih giat belajar.

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan

untuk guru dalam meningkatkan prestasi matematika dan self efficacy

siswa.

3. Bagi sekolah, Menambah kontribusi keilmuan dalam rangka

menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi self efficacy dan

prestasi belajar matematika siswa disekolah.

4. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan

wawasan peneliti dalam memahami faktor yang mempengaruhi self
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efficacy dan prestasi belajar matemaika pada siswa SMA Negeri 1

Seruway.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Self Efficacy

Self efficacy yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keyakinan atau

kepercayaan siswa SMA Negeri 1 Seruway mengenai kemampuan dirinya untuk

belajar matematika.

2. Prestasi Belajar Matematika

Prestasi belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

hasil yang telah dicapai siswa SMA Negeri 1 Seruway dalam pelajaran

matematika.

3. Analisis Faktor

Analisis faktor dalam penelitian ini adalah sebuah teknik yang digunakan

untuk mencari faktor-faktor utama yang paling mempengaruhi self efficacy dan

prestasi belajar matematika dari serangkaian uji yang dilakukan atas serangkaian

variabel independen sebagai faktornya.


