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A. Konsep Teoritis

1. Self-Efficacy

a. Pengertian Self-Efficacy

Self-efficacy menurut Bandura (1997) adalah keyakinan individu

mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang

diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya Bandura dan Wood

(dalam Ghufron, 2012) menjelaskan bahwa efikasi diri mengacu pada keyakinan

akan kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif,

dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi.

Menurut Liebert dan Priegler (dalam Warsito, 2009) self-efficacy dapat

mempengaruhi usaha yang dilakukan dan daya tahan dalam menghadapi

hambatan atau rintangan. Semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki maka

semakin besar usaha dan daya tahan atau keuletan yang dimiliki. Siswa yang

memiliki self-efficacy tinggi akan memberikan seluruh kemampuan yang

dimiliki untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Ketika menghadapi

suatu masalah dalam usahanya untuk mencapai hal tersebut maka seseorang

tidak akan mudah menyerah melainkan terus berusaha sampai berhasil. Bila

terjadi kegagalan dianggap sebagai kurangnya usaha yang dilakukan, bukan

sebagai ketidak mampuan. Ini semua dibutuhkan siswa dalam usahanya untuk

memenuhi semua kriteria akademik.

Siswa yang berusaha untuk mencapai kriteria akademiknya akan

berusaha mencari cara-cara yang efektif dan efisien agar dapat memenuhinya.



Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pintrich dan Garcia (dalam Warsito,

2009) yang menyatakan bahwa siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi

akan menggunakan strategi kognitif dan metakognitif yang lebih baik. Self-

efficacy juga diartikan sebagai perasaan yang dimiliki individu bahwa dirinya

cakap dan mampu melakukan tindakan-tindakan yang tepat sehingga

disimpulkan bahwa self-efficacy mengandung makna kepercayaan diri yang

dimiliki seseorang untuk dapat mengorganisasikan dan memiliki tindakan yang

diperlukan dalam menghadapi situasi khusus yang mungkin terdapat kekaburan,

tidak dapat diprediksi dan penuh tekanan. Self-efficacy mengacu pada keyakinan

akan kemampuan-kemampuan individu untuk menggerakan kemampuan

kognitif serta tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi

(Bandura, 1997).

Bandura (1997) menyatakan Self-efficacy adalah penilaian diri, apakah

dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak

bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Bandura (1997)

mengatakan bahwa pada dasarnya self-efficacy adalah hasil dari proses kognitif

berupa keputusan, keyakinan, atau penghargaan tentang sejauhmana individu

memberikan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas dan tindakan

tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini berarti

bahwa konsep tentang self-efficacy berkaitan dengan sejauhmana individu

mampu menilai kemampuan, potensi, serta kecenderungan yang ada pada

dirinya untuk dipadukan menjadi tindakan tertentu dalam mengatasi situasi yang

mungkin dihadapi di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah

keyakinan yang ada pada diri individu mengenai kemampuannya dalam



mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam hidupnya dan mampu

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya guna mencapai hasil

yang diinginkan. Efikasi diri juga akan berbeda pada tiap individu, berdasarkan

dimensi tingkat, kekuatan, dan generalisasi.

b. Perkembangan Self-Efficacy

Bandura (dalam Ghufron, 2012) mengatakan bahwa persepsi terhadap

efikasi diri pada setiap individu berkembang dari pencapaian secara berangsur-

angsur akan kemampuan dan pengalaman tertentu secara terus-menerus.

Kemampuan mempersepsikan secara kognitif terhadap kemampuan yang

dimiliki memunculkan keyakinan atau kemantapan diri yang akan digunakan

sebagai landasan bagi individu untuk berusaha semaksimal mungkin mencapai

target yang telah ditetapkan.

Menurut Bandura (dalam Ghufron, 2012) efikasi diri dapat ditumbuhkan

dan dipelajari melalui empat sumber informasi utama. Berikut ini adalah empat

sumber informasi tersebut:

1. Pengalaman keberhasilan (mastery experience)

Sumber informasi ini memberikan pengaruh besar pada efikasi diri

individu karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi individu

secara nyata yang berupa keberhasilan dan kegagalan. Pengalaman

keberhasilan akan menaikkan efikasi diri individu, sedangkan pengalaman

kegagalan akan menurunkannya. Setelah efikasi diri yang kuat berkembang

melalui serangkaian keberhasilan, dampak negatif dari kegagalan-kegagalan

yang umum akan terkurangi. Bahkan, dapat memperkuat motivasi diri

apabila seseorang menemukan lewat pengalaman bahwa hambatan

tersulitpun dapat diatasi melalui usaha yang terus-menerus.



2. Pengalaman orang lain (vicarious experience)

Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang

sebanding dalam mengerjakan tugas akan meningkatkan efikasi diri individu

dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula sebaliknya, pengamatan

terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian individu

mengenai kemampuannya dan individu akan mengurangi usaha yang akan

dilakukan.

3. Persuasi verbal (verbal persuasion)

Pada persuasi verbal, individu diarahkan dengan saran, nasihat, dan

bimbingan sehingga meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan-

kemampuan yang dimiliki yang dapat membantu mencapai tujuan yang

diinginkan. Individu yang diyakinkan secara verbal cenderung akan

berusaha lebih keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Menurut Bandura

(1997), pengaruh persuasi verbal tidaklah terlalu besar karena tidak

memberikan suatu pengalaman yang dapat langsung dialami atau diamati

individu. Dalam kondisi yang menekankan dan kegagalan terus-menerus,

pengaruh sugesti akan cepat lenyap jika mengalami pengalaman yang tidak

menyenangkan.

4. Kondisi fisiologis (physiological state)

Individu akan mendasarkan informasi mengenai kondisi fisiologis

mereka untuk nilai kemampuannya. Ketegangan fisik dalam situasi yang

menekan dipandang individu sebagai suatu tanda ketidakmampuan karena

hal itu dapat melemahkan performansi kerja individu.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri dapat

ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat sumber informasi utama, yaitu

pengalaman keberhasilan (mastery experience), pengalaman orang lain

(vicarious experience), persuasi verbal (verbal persuasion), dan kondisi

fisiologis (physiological state).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

capaian prestasi akademik antara perempuan dan laki-laki (dalam Putri Dinni

Jufita, 2013). Pajares dan Miller (1994) dalam penelitiannya menyebutkan

bahwa laki-laki memiliki self-efficacy matematika yang lebih tinggi

dibandingkan perempuan. Sementara menurut Mahyuddin (dalam Putri, 2013)

self-efficacy bahasa anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-

laki.

Martono (dalam Putri,2013) menyebutkan secara teoritis perempuan

lebih berprestasi daripada laki-laki dikarenakan perempuan lebih rajin

daripada laki-laki dalam mengerjakan pekerjaan sekolah, kepercayaan diri

perempuan lebih bagus daripada laki-laki, dan perempuan lebih suka membaca

daripada laki-laki.

c. Dimensi Self-Efficacy

Menurut Bandura (1997) self-efficacy merupakan suatu konsep yang

dipahami berdasarkan kondisi tertentu, artinya self-efficacy muncul pada

individu pada saat yang berbeda-beda sesuai dengan bagaimana individu

merasakan, berfikir, dan bertindak pada situasi tertentu. Sesuai dengan

pendapat Bandura mengenai konsep Self-Efficacy, maka penelitian ini

menggunakan alat ukur General Self-Efficacy (GSE). Menurut Schwarzer, dkk

(2002) GSE mengukur keyakinan atas kemampuan individu secara umum dan



stabilitas kepribadian pada berbagai macam situasi. Selanjutnya Bandura

(dalam Ghufron,2012) menyebutkan efikasi diri pada tiap individu akan

berbeda antara satu individu dengan yang lainnya berdasarkan tiga dimensi.

Berikut adalah tiga dimensi tersebut:

1. Dimensi tingkat (level)

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu

merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada

tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri

individu mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang,

atau bahkan meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas

kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang

dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Dimensi ini memiliki implikasi

terhadap pemilihan tingkah laku akan dicoba atau dihindari. Individu akan

mencoba tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari

tingkah laku yang berada diluar batas kemampuan yang dirasakannya.

2. Dimensi kekuatan (strength)

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau

pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung.

Sebaliknya, pengharapan yang mantab mendorong individu tetap bertahan

dalam usahanya. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang

menunjang.Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level,

yaitu makin tinggi taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang

dirasakan untuk menyelesaikannya.

3. Dimensi generalisasi (generality)



Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana

individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin

terhadap kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada suatu aktivitas dan

situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi.

2. Self Regulated Learning

a. Pengertian Self Regulated Learning

Haryu (dalam pitaloka, 2009) secara harfiah self regulated learning

terdiri atas 2 kata yaitu self regulated dan learning. Self regulated berarti

berkelola sedangkan lerning berarti belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa self

regulated learning secara keseluruhan berarti belajar mengatur diri atau

pengelolaan atau pengaturan diri dalam belajar.

Menurut Winne (dalam Santrock, 2007) self regulated learning adalah

kemampuan untuk memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan

perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini bisa jadi berupa tujuan

akademik (meningkatkan pemahaman dalam membaca, menjadi penulis yang

baik, belajar perkalian,mengajukan pertanyaan yang relevan), atau tujuan

sosioemosional (mengontrol kemarahan, belajar akrab dengan teman sebaya).

Pelajar regulasi diri memiliki karakteristik bertujuan memperluas pengetahuan

dan menjaga motivasi, menyadari keadaan emosi mereka dan punya strategi

untuk mengelola emosinya, secara periodik memonitor kemajuan ke arah

tujuannya, menyesuaikan atau memperbaiki strategi berdasarkan kemajuan yang

mereka buat, dan mengevaluasi halangan yang mungkin muncul dan melakukan

adaptasi yang diperlukan. Self regulated learning adalah proses aktif dan

konstruktif siswa dalam menetapkan tujuan untuk proses belajarnya dan

berusaha untuk memonitor, meregulasi, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan



perilaku, yang kemudian semuanya diarahkan dan didorong oleh tujuan dan

mengutamakan konteks lingkungan. Siswa yang mempunyai self regulated

learning tinggi adalah siswa yang secara metakognitif, motivasional, dan

behavioral merupakan peserta aktif dalam proses belajar.

Menurut Zimmerman (1989) self regulated learning adalah strategi,

tindakan dan proses yang diarahkan untuk mendapatkan informasi atau

kemampuan yang melibatkan perantara, tujuan dan persepsi siswa. Self

regulated learning mencakup metakognisi, motivasi, dan perilaku yang

merupakan suatu strategi yang mempunyai pengaruh bagi performansi siswa

dalam rangka mencapai prestasi belajar dibidang akademik yang lebih baik atau

melakukan peningkatan. Zimmerman dan Martinez-Pons (dalam Daulay Siti

Fani, 2010) menemukan bahwa ada hubungan yang erat antara strategi self

regulated learning dengan prestasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan

dengan peserta didik yang tidak menggunakan strategi self regulated learning.

Selanjutnya Zimmerman dan Martinez-Pons (dalam Dulay Siti Fani, 2010)

menambahkan bahwa terdapat perbedaan penerapan self regulated learning

antara siswa laki-laki dan dan perempuan dimana siswa perempuan lebih sering

menggunakan strategi memonitori diri (self monitoring), membuat rencana dan

tujuan belajar (goal setting & planning), mengatur lingkungan belajar

(environmental structuring) dibandingkan siswa laki-laki.

Menurut Zimmerman (1990) dalam teori sosial kognitif terdapat tiga hal

yang mempengaruhi seseorang sehingga melakukan self regulated learning,

yakni individu, perilaku dan lingkungan. Faktor individu meliputi pengetahuan,

tujuan yang ingin dicapai, kemampuan metakognisi serta efikasi diri. Faktor

perilaku meliputi behavior self reaction, personal self reaction serta



environment self reaction. Sedangkan factor lingkungan dapat berupa

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa self

regulated learning adalah suatu strategi dan upaya siswa dalam proses belajar

dimana siswa belajar dengan cara memonitori diri sehingga siswa mampu

mencapai hasil belajar yang diinginkan, dengan menggunakan kemampuan

metakognisi, motivasi, dan perilaku.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Regulated Learning

Thoresen dan Mahoney (dalam Zimmerman, 1989) memaparkan dari

perspektif social-kognitif, bahwa keberadaan self regulated learning ditentukan

oleh tiga wilayah yakni wilayah person, wilayah perilaku dan wilayah

lingkungan.

1. Faktor Pribadi (Person)

Persepsi self-efficacy siswa tergantung pada masing-masing empat

tipe yang mempengaruhi pribadi seseorang: pengetahuan siswa (student’

knowledge), proses metakognitif, tujuan dan afeksi (affect). Pengetahuan

self regulated learning harus memiliki kualitas pengetahuan procedural

dan pengetahuan bersyarat (conditional knowledge). Pengetahuan

procedural mengarah pada pengetahuan bagaimana menggunakan

strategi, sedangkan pengetahuan bersyarat merujuk pada pengetahuan

kapan dan mengapa strategi tersebut berjalan efektif.  Pengetahuan self

regulated learning tidak hanya tergantung pada pengetahuan siswa,

melainkan juga proses metakognitif pada pengambilan keputusan dan



performa yang dihasilkan. Proses metakognitif melibatkan perencanaan

atau analisis tugas yang berfungsi mengarahkan usaha pengontrolan

belajar dan mempengaruhi timbal balik dari usaha tersebut. Pengambilan

keputusan metakognitif tergantung juga pada tujuan (goals) jangka

panjang siswa untuk belajar. Tujuan dan pemakaian proses kontrol

metakognitif dipengaruhi oleh persepsi terhadap self-efficacy dan afeksi

(affect).

2. Faktor Perilaku(Behavior).

Tiga cara dalam merespon berhubungan dengan analisis self

regulated learning:observasi diri (self observation), penilaian diri (self

judgment), dan reaksi diri (self reaction). Meskipun diasumsikan bahwa

setiap komponen tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam proses

pribadi yang tersembunyi (self), namun proses dari luar diri individu juga

ikut berperan. Setiap komponen terdiri dari prilaku yang dapat diamati,

dilatih dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, self observation, self

judgment, dan self reaction dikategorikan sebagai faktor perilaku yang

mempengaruhi self regulated learning. Selanjutnya Bandura menengarai

bahwa dinamika proses beroperasinya self regulated learning antara lain

terjadi dalam subproses yang berisi self observation, self judgment dan self

reaction. Ketiganya memiliki hubungan yang sifatnya resiprositas atau

timbal balik seiring dengan konteks persoalan yang dihadapi. Hubungan

timbal balik tidak selalu bersifat simetris melainkan lentur dalam arti salah

satunya dikonteks tertentu dapat menjadi lebih dominan dari aspek

lainnya, demikian pula pada aspek tertentu menjadi kurang dominan.

3. Faktor Lingkungan (Environment)



Setiap gambaran faktor lingkungan diasumsikan berinteraksi

secara timbal balik dengan faktor pribadi dan perilaku. Ketika seseorang

dapat memimpin dirinya, faktor pribadi digerakkan untuk mengatur

perilaku secara terencana dan lingkungan belajar dengan segera. Individu

diperkirakan memahami dampak lingkungan selama proses penerimaan

dan melalui penggunaan strategi yang bervariasi. Individu menerapkan

self regulation biasanya menggunakan strategi untuk menyusun

lingkungan, mencari bantuan sosial dari guru, dan mencari informasi.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa proses self regulatef

learning berlangsung ada tiga faktor yang dapat berpengaruh. Faktor-

faktor tersebut adalah faktor person, perilaku, dan lingkungan.

c. Aspek-aspek Self Regulated Learning

Menurut Zimmerman (1990) self regulated learning mencakup tiga

aspek yang diaplikasikan, yaitu : metakognitif, motivasi, dan perilaku. Paparan

selengkapnya sebagai berikut:

a. Metakognisi

Menurut Zimmerman (dalam fasikhah dan Fatimah, 2013) individu

yang meregulasi dirinya secara metakognisi berarti individu tersebut

meregulasi dirinya dengan cara merencanakan, mengorganisasi,

mengintruksi diri, memonitor dan mengevaluasi dirinya dalam proses

belajar.



Ferrari dan Sternberg (dalam Santrock, 2009) menyatakan bahwa

pengetahuan metakognisi melibatkan pemantauan dan refleksi pemikiran

terbaru seseorang. Ini mencakup pengetahuan faktual seperti pengetahuan

tentang tugas, tujuan diri sendiri dan pengetahuan strategis seperti

bagaimana dan kapan kita harus menggunakan prosedur tertentu untuk

menyelesaikan masalah. Aktivitas metakognisi terjadi ketika para siswa

secara sadar menyelesaikan dan mengetur strategi pemikiran mereka selama

penyelesaian masalah dan pemikiran yang memiliki maksud tertentu.

Rahman dan Philips (dalam Nurlisawati, 2008) metakognisi adalah

persepsi individu tentang pengetahuan mereka mengenai keadaan dan

proses pemikiran mereka sendiri serta kemampuan mereka untuk menjaga

dan mengubahnya sesuai keadaan dan proses pemikiran tersebut, meliputi

komponen pengetahuan tentang kognisi dan regulasi kognisi.

Secara singkat, metakognisi dapat diartikan sebagai persepsi individu

tentang pengetahuan mereka mengenai keadaan dan proses pemikiran

mereka sendiri serta kemampuan mereka untuk menjaga dan mengubahnya

sesuai keadaan dan proses pemikiran tersebut meliputi kemampuan individu

dalam merencanakan,mengorganisasi atau mengatur, menginstruksi diri,

memonitor dan melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar.

b. Motivasi

Donald (dalam Djamarah, 2008) mengatakan bahwa motivasi

merupakan suatu perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai

dengan timbulnya efektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.

Wolters dkk (2003) Strategi untuk meregulasi motivasi melibatkan

aktivitas yang penuh tujuan dalam memulai, mengatur atau menambah



kemuan untuk memulai, mempersiapkan tugas berikutnya, atau

menyelesaikan aktivitas tertentu atau sesuai tujuan. Regulasi motivasi

adalah semua pemikiran, tindakan atau perilaku dimana siswa berusaha

mempengaruhi pilihan, usaha dan ketekunan tugas akademisnya.

Berdasarkan uraian di atas, motivasi dapat diartikan sebagai suatu

kekuatan yang timbul dalam diri individu untuk mencapai tujuan tertentu

yang melibatkan aktivitas dan mengatur tindakan untuk menyelesaikan

tugas selanjutnya.

c. Prilaku

Perilaku menurut Zimmerman dan Schank (Ghufron, 2012)

merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan

memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung

aktivitasnya. Pada perilaku ini Zimmerman dan Pons (Ghufron, 2012)

menyatakan bahwa individu memilih, menyusun, dan menciptakan

lingkungan social dan fisik seimbang untuk mengoptimalkan pencapaian

atas aktivitas yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek atau

komponen yang termasuk dalam pengaturan diri dalam belajar terdiri dari

metakognisi yaitu kemampuan individu dalam merencanakan,

mengorganisasi atau mengatur, mengintruksi diri, memonitor dan

melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar. Motivasi dapat diartikan

sebagai suatu kekuatan, tenaga, daya atau suatu keadaan yang kompleks

yang timbul dalam diri individu itu sendiri untuk bekerja kearah tujuan

tertentu, baik disadari maupun tidak disadari,meliputi aspek menggerakkan,

mengarahkan dan menopang aktivitas belajar. Berkaitan dengan prilaku



adalah bagaimana individu menyeleksi, menyusun, dan memanfaatkan

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dalam mendukung aktivitasnya.

d. Karakteristik Siswa yang Mempunyai Self Regulated Learning

Rochoster institut of technology (dalam Nurlisawati, 2008)

mengemukakan karakteristik seorang yang mempunyai regulasi diri:

1. Memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada

mereka dan membuat perencanaan untuk mengatur penggunaan waktu serta

sumber-sumber yang dimiliki, baik yang bersumber dari dalam dirinya

maupun dari luar saat menyelesaikan tugas.

2. Memiliki need for challenge, artinya siswa memiliki kecenderungan untuk

menyesuaikan diri terhadap kesulitan yang dihadapinya pada saat

mengerjakan tugas dan mengubahnya menjadi sebuah tantangan pada suatu

hal yang menarik dan menyenangkan.

3. Mengetahui bagaimana cara menggunakan sumber-sumber yang ada, baik

yang berasal dari dalam dirinya, maupun dari luar dirinya serta melakukan

pemantauan terhadap proses belajar. Disamping itu mereka juga melakukan

evaluasi terhadap performansi dalam belajar.

4. Memiliki kegigihan dalam belajar dan mempunyai strategi tertentu yang

membantunya dalam belajar.

5. Siswa yang melakukan regulasi diri pada saat melakukan aktivitas

membaca, menulis maupun berdiskusi dengan orang lain, mempunyai

kecenderungan untuk membuat suatu pengertian atau makna apa yang

dibaca, ditulis maupun didiskusikan.



6. Menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki bukanlah satu-satunya faktor

yang mendukung kesuksesan dalam meraih prestasi belajar, melainkan juga

dibutuhkan strategi dan upaya yang gigih dalam belajar.

B. Kerangka Berfikir

Dalam belajar, siswa memerlukan dorongan yang dapat menggerakkan dirinya untuk

belajar demi mencapai suatu hasil yang diinginkannya. Pada siswa dan siswi disekolah harus

memiliki self-efficacy yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan akademik yang lebih baik.

Self-efficacy menurut Bandura (1997) adalah keyakinan individu mengenai kemampuan

dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.

Dengan adanya self-efficacy yang tinggi maka siswa akan memotivasi dirinya untuk

menyelesaikan tugas yang diberikan dan dapat mencapai suatu tujuan akademik yang

diinginkannya. Kurman(dalam Putri,2013) menyebutkan bahwa mata pelajaran di sekolah

terbagi menjadi dua yaitu, mata pelajaran feminin dan maskulin. Pelajaran matematika

dianggap mewakili mata pelajaran maskulin karena banyaknya literatur dan hasil temuan

sebelumnya yang membahas mengenai perbedaan gender, menemukan bahwa dalam

pelajaran Matematika terlihat perbedaan yang konsisten antara perempuan dan laki-laki.

Secara tradisional pelajaran bahasa dianggap pelajaran yang feminine karena berkaitan

dengan kemampuan verbal (Birenbaum & Kraemer 1995 dalam Putri,2013).

Hal ini dapat menunjukkan bahwa strategi dan kecenderungan belajar yang dimiliki

oleh perempuan dan laki-laki berbeda. Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan capaian prestasi akademik antara perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian

Kurman (dalam Putri,2013) menunjukkan bahwa dalam pelajaran Matematika, perempuan

secara signifikan mengimplementasikan lebih sedikit perilaku belajar daripada laki-laki.

Senada dengan temuan Kurman, Pajares dan Miller (dalam Putri,2013) dalam penelitiannya



menyebutkan bahwa laki-laki memiliki self-efficacy Matematika yang lebih tinggi

dibandingkan perempuan.

Menurut Martono, secara teoritis perempuan lebih berprestasi daripada laki-laki

dikarenakan perempuan lebih termotivasi dan bekerja lebih rajin daripada laki-laki dalam

mengerjakan pekerjaan sekolah, kepercayaan diri perempuan lebih bagus daripada laki-laki,

dan perempuan lebih suka membaca daripada laki-laki (dalam Putri,2013). Hal ini senada

dengan penelitian yang telah dilakukannya, hasil penelitian Martono yang menunjukkan

secara umum prestasi perempuan lebih baik dari pada laki-laki.

Siswa yang dengan self-efficacy yang rendah akan menghindari pelajaran yang

banyak tugasnya, sedangkan siswa yang dengan self-efficacy yang tinggi mempunyai

keinginan besar untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Siswa yang memiliki self-efficacy tinggi

akan memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk dapat mencapai sesuatu yang

diinginkan. Ketika menghadapi suatu masalah dalam usahanya untuk mencapai hal tersebut

maka seseorang tidak akan mudah menyerah melainkan terus berusaha sampai berhasil. Bila

terjadi kegagalan dianggap sebagai kurangnya usaha yang dilakukan, bukan sebagai ketidak

mampuan. Ini semua dibutuhkan siswa dalam usahanya untuk memenuhi semua kriteria

akademik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rustiana (2004), ia meneliti tentang

Computer Self-Efficacy (CSE) pada mahasiswa akuntansi dalam penggunaan teknologi

informasi, ditinjau dari perspektif gender (laki-laki dan perempuan) menunjukkan bahwa

adanya perbedaan yang signifikan antara self-efficacy laki-laki dan self-efficacy perempuan.

Penelitiannya menunjukkan bahwa CSE pada mahasiswa laki-laki lebih baik dibanding

dengan CSE mahasiswa perempuan.

Self-efficacy tidak lepas dari motivasi yang kuat dalam belajar pada siswa untuk

mencapai suatu tujuan yang diinginkannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cobb



(dalam Daulay Siti Fani, 2010) ia menyatakan bahwa self-efficacy, motivasi dan tujuan

belajar yang dimiliki peserta didik secara positif berhubungan dengan self regulated learning.

Motivasi dibutuhkan peserta didik untuk melaksanakan strategi self regulated learning yang

akan mempengaruhi proses belajar. Peserta didik akan cenderung lebih efektif dalam belajar

apabila memiliki motivasi belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar akan

memelihara keyakinan positif tentang kemampuan belajar (self-efficacy) dan meningkatkan

penggunaan kognitif dan strategi self regulated learning.

Zimmerman (Bandura, 1997) mengatakan bahwa terdapat perbedaan pada

perkembangan kemampuan dan kompetensi laki-laki dan perempuan. Self regulated learning

atau memonitori diri dalam belajar, menurut Zimmerman yaitu sebagai proses belajar yang

terjadi karena pengaruh dari pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku sendiri yang

berorientasi pada pencapaian tujuan. Self regulated learning adalah proses aktif dan

konstruktif siswa dalam menetapkan tujuan untuk proses belajarnya dan berusaha untuk

memonitor, meregulasi, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku, yang kemudian

semuanya diarahkan dan didorong oleh tujuan dan mengutamakan konteks lingkungan.

Selanjutnya Zimmerman dan Martinez-Pons (dalam Daulay Siti Fani, 2010) menemukan

bahwa ada hubungan yang erat antara strategi self regulated learning dengan prestasi

akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang tidak menggunakan

strategi self regulated learning. Zimmerman dan Martinez-Ponz (dalam Daulay Siti Fani,

2010) menambahkan bahwa terdapat perbedaan penerapan self-regulated learning antara

siswa laki-laki dan perempuan dimana siswa perempuan lebih sering menggunakan strategi

memonitor diri (self monitoring), membuat rencana dan tujuan belajar (goal setting &

planning), mengatur lingkungan belajar (environmental structuring) dibandingkan siswa laki-

laki.



Siswa yang mempunyai self regulated learning tinggi adalah siswa yang secara

metakognitif, motivasional, dan behavioral merupakan peserta aktif dalam proses belajar.

Siswa diharapkan memiliki self regulated learning yang tinggi, self regulated learning akan

menjadikan siswa tersebut aktif dalam proses belajar sehingga hasil belajar mereka menjadi

optimal.

C. Hipotesis

Ada perbedaan self-efficacy dan self regulated learning antara siswa laki-laki dan

perempuan di SMA Negeri 1 Selatpanjang.


