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ABSTRAK 

 

IndahSari, Wiwik Nor. 2017. Hubungan Sikap Belajar dan Efikasi Diri terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN Gugus Ahmad Yani 

Kabupaten Kudus. Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Drs. Jaino, M.Pd., Pembimbing Pendamping 

Trimurtini, S.Pd., M.Pd., 283 hlm. 

 

Latar belakang penelitian yaitu data awal hasil observasi diketahui bahwa 

siswa kelas V SDN Gugus Ahmad Yani sebagian besar sikap belajar dan efikasi 

dirinya masing kurang, hal ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika, 

maka diteliti sikap belajar dan efikasi diri terhadap hasil belajar matematika di SDN 

Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus dengan tujuan penelitian untuk: (1) menguji 

adanya hubungan yang positif dan signifikan sikap belajar dan hasil belajar 

matematika, (2) menguji hubungan yang positif dan signifikan efikasi diri dan hasil 

belajar matematika, dan (3) menguji adanya hubungan yang positif dan signifikan 

sikap belajar dan efikasi diri terhadap hasil belajar matematika.  

Jenis penelitian ini ialah penelitian korelasi sejajar. Subjek penelitian yaitu 

siswa kelas V yang berjumlah 85 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu Teknik Sampling Jenuh, yaitu semua anggota populasi dijadikan 

sampel. Variabel penelitian ini adalah sikap belajar, efikasi diri, dan hasil belajar 

matematika. Data dikumpulkan dengan teknik nontes berupa wawancara, skala 

sikap, skala efikasi diri, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik 

deskriptif, uji prasyarat, uji hipotesis, dan analisis korelasi ganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) adanya hubungan yang positif dan 

signifikan sikap belajar terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,483 termasuk 

pada kategori sedang dengan r tabel sebesar 0,213 dan taraf kesalahan 5%;(2) 

adanya hubungan yang positif dan signifikan efikasi diri terhadap hasil belajar 

matematika sebesar 0,423 termasuk pada kategori kuat dengan r tabel 0,213 dan 

taraf kesalahan 5%;(3) adanya hubungan yang positif dan signifikan sikap belajar 

dan efikasi diri terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,645 termasuk pada 

kategori kuat dengan r tabel 0,213 dan taraf kesalahan 5%.  

Simpulan penelitian yaitu sikap belajar dan efikasi diri mempunyai hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 

Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus. Saran dari peneliti yaitu guru hendaknya 

membantu siswa dalam menumbuhkan sikap belajar dan memahami efikasi diri 

siswa melalui berbagai model pembelajaran yang digunakan di kelas 

 

Kata kunci: sikap belajar; efikasi diri: hasil belajar matematika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang wajib ditempuh oleh setiap warga 

Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi 

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang 

Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan 

kepribadian”. Pendidikan juga merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan menurut Undang-Undang No 

20 Tahun 2003 Pasal 3, Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional diwujudkan untuk mengiringi kemajuan serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengakibatkan 

perubahan dalam masyarakat sehingga melahirkan masalah sosial dan tuntutan 
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baru. Tugas pendidikan adalah bagaimana mempersiapkan peserta didik untuk 

hidup dalam lingkungan yang selalu dinamis dan penuh kompetisi dengan 

perubahan yang luar biasa akibat ledakan kemajuan komunikasi dan informasi. 

Berbagai usaha ditempuh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan 

dengan tujuan mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia telah diupayakan 

dengan dialaksanakannya wajib belajar 12 tahun dengan program Indonesia Pintar. 

Dengan adanya program tersebut seharusnya warga Indonesia memanfaatkan dan 

melaksanakan untuk menggali potensi yang ada pada dirinya. Selain itu dengan 

diadakannya program tersebut setiap warga dapat mengembangkan bakat yang 

dimilikinya sehingga nantinya dapat berprestasi dan membanggakan dalam 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

Wajib belajar 12 tahun terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

Pasal 17 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang 

sederajat. Penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar bertujuan 

memberikan bekal kepada siswa untuk hidup bermasyarakat dan dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”. 

Tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar 

harus dibarengi dengan berbagai upaya yang maksimal agar terwujudnya 

pendidikan seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia, siswa harus memiliki 
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semangat yang tinggi dalam belajar. Belajar bukan semata-mata mengumpulkan 

atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi/materi 

pelajaran. “Belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif” (Syah, 2010:90). Untuk mewujudkan proses belajar 

mengajar yang berkualitas perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak yang 

mendukung terlaksananya proses pendidikan, yaitu lingkungan tripusat pendidikan 

yang terdiri dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Munib, 2012:72). 

Proses belajar mengajar dapat diukur dengan melihat hasil belajar. Hasil 

belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar (Susanto 2016:5). Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan melalui penilaian. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar 

peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi 3 aspek, 

yaitu: penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tingkat keberhasilan dalam 

pembelajaran dikatakan optimal apabila sebagian besar (76% sampai dengan 99%) 

bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa (Djamarah dan Zain, 

2010:107). 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang dijelaskan 

oleh Wasliman (dalam Susanto 2016:12), hasil belajar yang dicapai oleh peserta 

didik merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
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internal adalah faktor yang bersumber dari peserta didik yang meliputi kecerdasan, 

minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik, dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal 

dari luar diri peserta didik yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah sikap. 

Sikap siswa dalam belajar sebagai salah satu aspek penilaian hasil belajar 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan siswa. Sikap merupakan 

kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap 

stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Sikap merupakan suatu kecenderungan 

untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan 

sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep, dan sebagainya (Syah, 

2010:132). 

Sikap siswa yang positif, terutama kepada guru dan mata pelajaran yang 

disajikan merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa. Untuk 

mengantisipasi kemungkinan munculnya sikap negatif siswa, guru dituntut untuk 

terlebih dahulu menunjukkan sikap positif terhadap dirinya sendiri dan terhadap 

mata pelajaran yang menjadi haknya. Dalam hal bersikap positif terhadap mata 

pelajarannya, seorang guru sangat dianjurkan untuk senantiasa menghargai dan 

mencintai profesinya. Guru yang demikian tidak hanya menguasai bahan-bahan 

yang terdapat dalam bidang studinya, tetapi juga mampu meyakinkan para siswa 

akan manfaat bidang studi itu bagi kehidupan mereka. Dengan meyakini manfaat 

bidang studi tertentu, siswa akan merasa membutuhkannya, dan dari perasaan butuh 
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itulah diharapkan muncul sikap positif terhadap bidang studi tersebut sekaligus 

terhadap guru yang mengajarkannya (Syah, 2010:133). Maka sangat penting bagi 

siswa untuk menumbuhkan sikap belajar yang positif agar mendapat hasil belajar 

yang baik. 

Selain sikap siswa yang positif dalam pembelajaran, keyakinan siswa dengan 

kemampuan yang dimiliki dalam melakukan tugas juga penting untuk dimiliki 

siswa (efikasi diri). Efikasi diri sering disebut dengan self efficacy. Salah satu tujuan 

pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tujuan Sistem 

Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan adalah kapasitas seorang 

individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan juga 

diartikan sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Siswa 

sebagai pelajar harus dapat memiliki kemampuan kemudian mengembangkannya 

agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan. Siswa 

juga harus yakin dengan kemampuan yang dimiliki agar proses yang terjadi dalam 

kegiatan belajar dapat dilalui dengan baik. 

Keyakinan pada kemampuan yang dimiliki (efikasi diri) adalah keyakinan 

individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai hasil tertentu (Ghufron dan Risnawati, 2016:73). 

Schunk dan Pajares (dalam Ormrod, 2008:21) mengatakan bahwa efikasi diri dapat 

membawa pada perilaku yang berbeda di antara individu dengan kemampuan yang 

sama karena efikasi diri mempengaruhi pilihan aktivitas, tujuan, pengatasan 

masalah, dan kegigihan dalam berusaha. Siswa dengan efikasi diri tinggi percaya 
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bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian 

disekitarnya, sedangkan siswa dengan efikasi diri rendah menganggap dirinya pada 

dasarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada disekitarnya. Dalam 

situasi yang sulit, siswa dengan efikasi yang rendah cenderung mudah menyerah. 

Sementara siswa dengan efikasi diri yang tinggi akan terus berusaha. 

Salah satu hasil belajar yang dipengaruhi oleh sikap siswa saat belajar dan 

efikasi diri terjadi pada pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu 

bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

dimaksudkan agar siswa tidak hanya terampil menggunakan matematika, tetapi 

dapat memberikan bekal kepada siswa dengan tekanan penataan nalar dalam 

penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat 

dimana ia tinggal (Susanto, 2016:183). 

Pada pembelajaran matematika sikap belajar siswa yang positif sangat 

dibutuhkan karena penyampaian materi dalam matematika membutuhkan 

konsentrasi yang lebih dibandingkan yang lain. Mata pelajaran matematika identik 

dengan penggunaan rumus-rumus, sehingga siswa membutuhkan berbagai sikap 

yang dapat menunjang penalaran untuk menangkap materi yang disampaikan oleh 

guru. Pembelajaran matematika dianggap sebagai pelajaran sulit bagi siswa yang 

menyebabkan mereka berusaha menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan 

nilai terbaik, hingga tanya jawab tentang jawaban menjadi hal yang biasa dilakukan. 

Banyaknya urutan rumus yang harus dilalui saat mengerjakan soal membuat siswa 

ragu dan kurang yakin atas kemampuan yang dimiliki dengan jawaban yang telah 
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diperoleh, perasaan keyakinan dengan kemampuan yang dimiliki dalam 

mengerjakan tugas atau efikasi diri yang kurang ini membuat siswa terbiasa 

mengandalkan jawaban teman untuk memastikan kebenaran jawabannya. Berbeda 

dengan siswa yang memiliki efikasi diri tinggi, siswa yang mempunyai efikasi diri 

yang tinggi membuat mereka berusaha menyelesaiakan soal-soal yang ada pada 

mata pelajaran matematika. Siswa akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan 

dan tugas dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga jika siswa tidak memiliki 

efikasi diri yang tinggi siswa akan mudah menyerah ketika menghadapi berbagai 

tugas dalam pembelajaran matematika. 

Pada pelaksanaan pembelajaran, peserta didik harus melalui berbagai proses 

dalam pendidikan seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah Pasal 1 yang menjelaskan proses pembelajaran yang harus 

dilalui peserta didik meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 

Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa 

proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar harus interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, 

mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa (BSNP, 2007:6). Dengan disusunnya 

standar proses diupayakan harus ada kerjasama antar guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat menciptakan proses belajar yang berkualitas.  
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Pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas mengaharuskan siswa 

memenuhi berbagai persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi 

menjelaskan bahwa ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan 

dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada 

sekolah dasar mencakup materi bilangan, geometri dan pengukuran, serta 

pengolahan data. 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar bukan hanya bertujuan 

agar siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma. Tetapi siswa juga harus memiliki sikap 

menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika tersebut, seorang guru hendaknya 

dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa 

aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan pengetahuaannya. Kemudian 

siswa dapat menyusun makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu proses 

belajar dan mengkonstruksinya dalam ingatan yang sewaktu-waktu dapat diproses 

dan dikembangkan lebih lanjut (Susanto, 2016:190-191). Kerjasama yang baik 

antara guru dan siswa dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika, begitu juga sebaliknya jika antara guru dengan siswa tidak 

terjalin hubungan yang baik dapat menjadi penyebab rendahnya hasil belajar 

matematika. 
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Rendahnya hasil belajar matematika di Indonesia dapat dilihat berdasarkan 

hasil TIMSS ( Trends International Mathematics and Science Study) tahun 2015, 

TIMSS yaitu Studi Internasional yang dirancang dan diorganisasikan oleh The 

International Association for Evaluation of International Achievement (IEA) untuk 

membandingkan prestasi Matematika dan IPA di beberapa Negara  setiap 4 tahun 

sekali jenjang kelas IV dan VIII. Dalam prestasi matematika, Indonesia mengikuti 

jenjang kelas VIII. Pada tahun 2015 prestasi Indonesia menduduki peringkat 45 dari 

50 peserta berbagai negara. 

Selain itu rendahnya hasil belajar matematika juga dibuktikan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Untari (2013:56-62). Ia meneliti tentang rendahnya prestasi 

belajar matematika yang disebabkan oleh sikap siswa. Dalam penelitian tersebut 

menyatakan bahwa ada pengaruh antara sikap siswa terhadap matematika pada 

prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP di Kabupaten Magetan. Prestasi 

belajar siswa yang memiliki sikap terhadap matematika tinggi lebih baik daripada 

prestasi belajar siswa yang memiliki sikap terhadap matemaika sedang dan rendah, 

prestasi belajar siswa yang memiliki sikap terhadap matematika sedang lebih baik 

daripada prestasi belajar siswa yang memiliki sikap terhadap matematika rendah. 

Penelitian lain telah dilakukan oleh Widyaninggar (2014:89-99). Ia meneliti 

tentang rendahnya prestasi belajar matematika yang disebabkan oleh efikasi diri 

siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh efikasi diri 

dan lokus kendali terhadap prestasi belajar matematika di SMAN Reguler 

Kabupaten Ciracas Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
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pengaruh langsung yang signifikan efikasi diri terhadap prestasi belajar 

matematika. 

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara efikasi diri dan prestasi 

matematika siswa juga pernah dilakukan oleh Ayotola & Adedeji (2009:89-99). 

Dalam penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara skor self 

efficacy laki-laki dan perempuan tetapi ada hubungan positif yang kuat antara self 

efficacy siswa dan prestasi matematika. 

Rendahnya hasil belajar matematika juga terjadi di SDN Gugus Ahmad Yani. 

Berdasarkan wawancara dan data nilai yang diperoleh siswa dari masing-masing 

sekolah pada jenjang kelas V SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus yang 

terdiri atas SDN 1 Karangbener, SDN 2 Karangbener, SDN 3 Karangbener, SDN 4 

Karangbener, dan SDN 5 Karangbener rata-rata nilai Ulangan Akhir Semester 1 

pada mata pelajaran matematika rendah. Banyak siswa yang memperoleh nilai di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Di SDN 1 Karangbener yang 

menetapkan KKM sebesar 70 dari 8 siswa, ada 4 siswa yang nilainya kurang. Ini 

menunjukkan bahwa secara klasikal 50 % siswa yang belum mencapai KKM. SDN 

2 Karangbener yang menetapkan KKM sebesar 70 dari 14 siswa, ada 5 siswa yang 

nilainya kurang. Ini menunjukkan bahwa secara klasikal  35,72%  siswa yang belum 

mencapai KKM. SDN 3 Karangbener yang menetapkan KKM sebesar 68 dari 20 

siswa, ada 6 siswa yang nilainya kurang. Ini menunjukkan bahwa 30% siswa yang 

belum mencapai KKM. SDN 4 Karangbener yang menetapkan KKM sebesar 70 

dari 16 siswa, ada 7 siswa yang nilainya kurang. Ini menunjukkan bahwa 43,75% 

siswa yang belum mencapai KKM. SDN 5 Karangbener yang menetapkan KKM 
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sebesar 60 dari 27 siswa, ada 9 siswa yang nilainya kurang. Ini menunjukkan bahwa 

33% siswa yang belum mencapai KKM yang telah di tetapkan. 

Berdasarkan wawancara dengan masing-masing guru kelas V, ternyata 

permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut berasal dari 

proses belajar mengajar yang berlangsung serta dari siswa itu sendiri. Dalam 

pembelajaran, ada siswa yang aktif dan ada siswa yang ramai, pemanfaatan 

berbagai media kurang dimaksimalkan dalam pembelajaran. Selain itu sikap siswa 

yang berbeda-beda saat pelajaran matematika, ada siswa yang siap untuk mengikuti 

pelajaran matematika ada juga siswa yang merasa kurang tertarik dengan pelajaran 

matematika karena malas menghitung. Guru menyampaikan bahwa ketika berada 

di dalam kelas siswa kurang konsentrasi saat pelajaran matematika berlangsung. 

Ketika guru menjelaskan, siswa kurang memperhatikan dan berusaha mengajak 

temannya berbicara. Ada juga siswa yang memperhatikan, diam saat guru 

menjelaskan tetapi konsentrasi dan perhatiannya tidak pada pelajaran maupun 

materi yang dijelaskan guru. Ketika siswa menemukan soal yang sukar dipahami 

siswa yang bertanya dan mencari tahu sampai paham justru siswa yang dirasa sudah 

pandai, siswa yang nilainya masih kurang justru pasif dan acuh terhadap soal yang 

dihadapi. Beberapa guru mengatakan bahwa perkembangan elektronik seperti 

handphone dan televisi juga mengganggu waktu belajar siswa. Saat siswa 

diwawancarai mereka mengatakan bahwa matematika adalah pelajaran yang paling 

menakutkan dan dianggap lebih sulit dibandingkan mata pelajaran yang lain. 

Mereka merasa cemas dan kurang yakin dengan pekerjaannya saat ulangan 

matematika. Mereka juga merasa takut jika mendapatkan nilai yang rendah 
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sehingga saling tanya dan bertukar jawaban saat ulangan adalah hal yang biasa 

dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang yakin dengan kemampuan 

yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas sehingga mereka membutuhkan orang 

lain untuk menyelesaikannya. 

Berdasarkan paparan di atas, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

“Hubungan Sikap Belajar dan Efikasi Diri terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus”. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disusun identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar matematika yang diperoleh siswa. 

2. Keaktifan siswa saat pembelajaran. 

3. Pemanfaatan berbagai media pembelajaran yang kurang maksimal. 

4. Sikap siswa pada pelajaran matematika 

5. Siswa kurang berkonsentrasi saat pelajaran matematika. 

6. Pengaruh media elektronik handphone dan televisi yang mengganggu waktu 

belajar siswa 

7. Siswa merasa kurang yakin dengan kemampuan yang dimiliki dalam 

menyelesaikan tugas 

8. Siswa merasa cemas saat akan ulangan matematika 

 

 



13 
 

 
 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini hanya membatasi pada masalah sikap siswa pada pelajaran 

matematika, perasaan siswa yang kurang yakin dengan kemampuannya dalam 

menyelesaikan tugas (efikasi diri), dan rendahnya hasil belajar matematika siswa 

kelas V SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus. Peneliti ingin mengetahui 

hubungan sikap belajar dan efikasi diri terhadap hasil belajar matematika. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan sikap belajar dan hasil 

belajar matematika siswa kelas V di SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten 

Kudus? 

2. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan efikasi diri dan hasil belajar 

matematika siswa kelas V di SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus? 

3. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan sikap belajar dan efikasi diri 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V di SDN Gugus Ahmad Yani 

Kabupaten Kudus? 
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1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menguji adanya hubungan yang positif dan signifikan sikap belajar dan hasil 

belajar matematika siswa kelas V di SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten 

Kudus. 

2. Menguji adanya hubungan yang positif dan signifikan efikasi diri dan hasil 

belajar matematika siswa kelas V di SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten 

Kudus. 

3. Menguji adanya hubungan yang positif dan signifikan sikap belajar dan efikasi 

diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V di SDN Gugus Ahmad 

Yani Kabupaten Kudus. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat diantaranya: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengetahuan dalam hal pendidikan sekaligus memberikan gambaran mengenai 

hubungan sikap belajar dan efikasi diri terhadap hasil belajar matematika. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

dan pengalaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 
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2. Bagi guru, dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan untuk lebih 

memperhatikan serta menumbuhkan sikap belajar dan efikasi diri yang baik 

pada siswa di sekolah terutama dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi orang tua, dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk memahami 

putra-putrinya agar lebih memperhatikan sikap belajar dan efikasi diri saat 

pembelajaran maupun ulangan yang akan dilaksanakan sehingga prestasi 

belajar dapat meningkat. 

4. Bagi siswa, memberikan informasi bahwa dalam mencapai hasil belajar yang 

baik, diperlukan sikap belajar dan efikasi diri yang tinggi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Setiap orang pasti pernah melakukan proses belajar. Belajar bukan hanya 

didapatkan di bangku sekolah atau di dalam kelas, tetapi bisa didapatkan kapan dan 

dimana saja, bahkan dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat 

menjadikan pengalaman bagi seseorang dapat dikatakan bahwa orang tersebut 

sedang belajar. Slameto (2015:2) menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Sejalan pendapat tersebut, R Gagne (dalam Susanto, 

2016:1) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, 

akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami.  

Sedangkan menurut Syah (2010:90), belajar dapat dipahami sebagai tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 
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Selanjutnya Susanto (2016:4) menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk 

untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik 

dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

Dalyono (2012:51) juga menjelaskan bahwa belajar adalah kegiatan manusia 

yang sangat penting dan harus dilakukan selama hidup, karena melalui belajar dapat 

melakukan perbaikan dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan hidup. 

Dengan kata lain, melalui belajar dapat memperbaiki nasib, mencapai cita-cita yang 

didambakan. Karena itu, tidak boleh lalai, jangan malas dan membuang waktu 

secara percuma, tetapi manfaatkan dengan seefektif mungkin, agar tidak timbul 

penyesalan di kemudian hari. 

Rifa’i dan Anni (2012:66) belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peran penting dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi seseorang. Oleh 

karena itu dengan menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu 

memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peran penting dalam proses 

psikologis. 

Berbagai pendapat para ahli mengenai belajar, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses yang dilaksanakan seseorang berdasarkan pengalaman 

yang telah didapatkan sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sehingga dapat 

mencapai tujuan tertentu dan dapat memberikan perubahan yang lebih baik. 
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Dalam hal ini, belajar menunjuk kepada suatu cabang belajar, yaitu khusus 

untuk mendapatkan pengetahuan akademik. 

Sedangkan pembelajaran berasal dari perpaduan dari dua aktivitas, belajar 

dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada 

siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Pembelajaran 

diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Menurut aliran 

behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Sedangkan, aliran 

kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari (Darsono dalam Hamdani, 2011: 23). Berbeda dengan pendapat tersebut, 

humanistik mendiskripsikan pembelajaran sebagai kegiatan yang memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat dan kemampuannya (Sugandi dalam Hamdani, 2011:23) 

Pendapat lain tentang pembelajaran disampaikan oleh Briggs (dalam Rifa’i 

dan Anni, 2012:157) yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik 

itu memperoleh kemudahan. Gagne (dalam Rifa’i dan Anni, 2012:157) juga 

menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli dapat dipahami bahwa pembelajaran 

ialah proses interaksi antara peserta didik dengan guru yang dipengaruhi oleh 
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berbagai unsur yang ada pada lingkungan agar siswa mengenal dan memahami 

sesuatu yang sedang dipelajari. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi 

antara pendidik dengan peserta didik, atau antar peserta didik. Poses komunikasi 

saat pembelajaran dapat dilakukan secara verbal (lisan) maupun nonverbal, seperti 

penggunaan media dalam pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2012:159). 

2.1.1.2 Ciri-Ciri Perilaku Belajar 

Menurut Slameto (2015:3) ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian 

belajar meliputi: 

1. Perubahan terjadi secara sadar. Artinya, seseorang yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan 

telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan yang 

terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak 

statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya.  

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan-perubahan itu 

senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi 

karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Contohnya kecakapan 

yang dimiliki seseorang akan terus berkembang kalau terus dipergunakan atau 

dilatih.  
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5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku itu 

terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah kepada 

perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya belajar mengetik. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh 

seseorang setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan 

tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan. 

Sedangkan menurut Syah (2010:114) mengungkapkan bahwa diantara ciri-

ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting 

ialah : 

1. Perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah 

berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, 

atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi 

bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang pernah di alami 

sekurang-kurangnya ia merasakan perubahan dalam dirinaya, seperti 

penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan sesuatu, 

keterampilan dan seterusnya. 

2. Perubahan Positif dan Aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, sesuai dengan 

harapan.  Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa 

merupakan penambahan, yakni diperolehnya suatu yang baru (seperti 

pemahaman dan keterampilan baru) yang lebih baik daripada apa yang telah 

ada sebelumnya. 



 
 

21 
 

3. Perubahan Efektif dan Fungsional. Artinya, perubahan tersebut membawa 

pengaruh, makna, manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, perubahan dalam 

proses belajar bersifat fungsional dalam arti ia relatif menetap dan setiap saat 

apabila di butuhkan perubahan tersebut dapat di produksi dan di manfaatkan. 

Dari berbagai pendapat tentang ciri-ciri perilaku belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa ciri-ciri seseorang dalam melakukan proses belajar ialah terjadi 

perubahan pada diri orang tersebut yang terjadi secara sadar menuju kearah positif, 

perubahan yang terjadi berasal dari proses belajar yang berkesinambungan yang 

didapatkan berdasarkan pengalaman. 

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Kemampuan belajar peserta didik sangat menentukan keberhasilan dalam 

proses belajar. Pada proses belajar, banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor 

itu berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula yang berasal dari luar 

dirinya. Syah (2010:129-136), secara global menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa diantara, yaitu : 

1. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan 

rohani. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua aspek, 

meliputi :  

a. Aspek Fisiologis yaitu kondisi umum jasmani dan tegangan otot yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai sakit kepala 
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misalnya, dapat menurunkan kualitas kognitif sehingga materi yang 

dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas.  

b. Aspek Psikologis yang meliputi: (1) Intelegensi siswa, yaitu kemampuan 

psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi, intelegensi sebenarnya bukan 

persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh 

lainnya. (2) Sikap siswa. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara 

yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik 

secara positif maupun negatif. Sikap siswa yang positif, terutama kepada 

guru dan mata pelajaran yang disajikan merupakan pertanda awal yang 

baik bagi proses belajar siswa tersebut. Sebaliknya, sikap negatif siswa 

terhadap guru dan mata pelajaran yang diajarkan, dapat menimbulkan 

kesulitan belajar bagi siswa  tersebut. (3) Bakat siswa, yakni kemampuasn 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang. (4) Minat siswa, yaitu kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (5) Motivasi siswa, 

ialah keadaan internal organisme baik manusia ataupun hewan-hewan 

yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. 

2. Faktor Eksternal Siswa (faktor dari luar siswa) yakni, kondisi lingkungan di 

sekitar siswa yang terdiri dari 2 aspek, yaitu : 

a. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para tenaga kependidikan dan 

teman-teman kelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. 
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Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan 

memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal 

belajar dapat menjadi dayadorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. 

Lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan tetangga juga teman-

teman sepermainan di sekitar perkampungan siswa tersebut. Kondisi 

masyarakat di lingkungan kumuh yang setba kekurangan dan anak-anak 

penganggur akan sangat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. 

b. Lingkungan Nonsosial. Yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, 

alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar, ialah keefektifan segala cara atau strategi yang 

digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar 

materi tertentu.  

Sedangkan menurut Slameto (2015:54-72) tiga macam faktor yang 

mempengaruhi belajar meliputi : 

1. Faktor Intern yang dikelompokkan menjadi 3 faktor, yakni : 

a. Faktor Jasmaniah. Faktor jasmaniah terdiri dari (1) Faktor kesehatan, sehat 

berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya/bebas 

dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. (2) 

Cacat tubuh, ialah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh juga 
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mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika 

hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau 

diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya itu. 

b. Faktor Psikologis yang meliputi : (1) Intelegensi, adalah kecakapan yang 

terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. (2) Perhatian, ialah 

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada 

suatu obyek atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar 

yang baik, siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya. Jika tidak mempunyai perhatian, maka timbullah kebosanan 

sehingga ia tidak lagi suka belajar. (3) Minat, ialah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan 

yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan 

rasa senang. (4) Bakat, adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu 

baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan 

pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya itu. (5) Motif, motif 

erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam 

menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk 
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mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab 

berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya. (6) 

Kematangan, adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, di 

mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang). Jadi kemajuan 

baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan dan 

belajar. (7) Kesiapan, adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika 

siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan 

lebih baik. 

c. Faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang sulit untuk dipisahkan. 

Kelelahan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : (1) Kelelahan jasmani 

terlihat dengan dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan 

untuk membaringkan tubuh yang terjadi karena kekacauan substansi sisa 

pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang lancar pada 

bagian-bagian tertentu. (2) Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan susuatu hilang. 

2. Faktor Ekstern yang dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu : 

a. Faktor keluarga. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan. 
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b. Faktor Sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat. Faktor-faktor yang berasal dari masyarakat meliputi: kegiatan 

siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Sudjana (dalam Susanto, 2016:15), bahwa hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dalam diri siswa dan faktor 

yang datang dari luar siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri 

siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

Dari berbagai pendapat ahli yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa, yaitu faktor internal, faktor 

eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal ialah faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi kondisi jasmani dan rohani. Faktor 

internal meliputi aspek fisiologis dan psikologis. Aspek fisiologis terdiri dari 

kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan aspek psikologis meliputi intelegensi siswa, 

sikap, bakat, minat, kemampuan dan motivasi siswa. Faktor eksternal adalah faktor 

yang berasal dari luar diri siswa yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Sedangkan faktor pendekatan belajar, yaitu segala cara yang digunakan 

siswa untuk menunjang proses efektivitas belajar siswa. 
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2.1.2 Sikap 

2.1.2.1 Pengertian Sikap 

Dalam arti sempit sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental (Syah, 

2010:118). Sedangkan secara historis, istilah ‘sikap’ (attitude) digunakan pertama 

kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862 yang pada saat itu diartikan olehnya 

sebagai status mental seseorang. Di masa-masa awal itu pula penggunaan konsep 

sikap sering dikaitkan dengan konsep mengenai postur fisik atau posisi tubuh 

seseorang (Wrightsnan dan Deaux, dalam Azwar, 2015:3-4). 

Menurut Bruno (dalam Syah, 2010:118), sikap (attitude) adalah 

kecenderungan yang relatif  menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk 

terhadap orang atau barang tertentu. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan 

sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan 

apa yang dicari individu dalam kehidupan (Slameto, 2015:188). 

Sedangkan pengertian sikap menurut Sarwono (2010:201) adalah istilah yang 

mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari 

seseorang terhadap sesuatu. “Sesuatu” itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang 

atau kelompok. Kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, 

maka disebut sikap positif, sedangkan kalau perasaan tak senang, sikap negatif. 

Kalau tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya netral. Sarwono juga 

menjelaskan bahwa sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif. Respon hanya 

akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu rangsangan yang menghendaki 

adanya rekasi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk rekasi yang 

dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri 
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individu yang memberi kesimpulan terhadap rangsangan dalam bentuk nilai baik-

buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian 

mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap suatu objek. 

Pendapat lain tentang sikap (attitude) juga disampaikan oleh Gerungan 

(2010:160). Attitude diterjemahkan sebagai sikap terhadap objek tertentu yang 

merupakan sikap pandangan atau perasaan, tetapi sikap tersebut disertai dengan 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek itu. Sikap dinyatakan 

dalam tiga domain ABC, yaitu Affect, Behaviour dan Cognition. Affect adalah 

perasaan yang timbul (senang, tak senang), Behaviour adalah perilaku yang 

mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindar), dan Cognition adalah penilaian 

terhadap objek sikap (bagus, tidak bagus) Sarwono (2010:201). 

Berdasarkan berbagai pengertian sikap yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa sikap adalah pandangan yang dicerminkan melalui rasa senang 

atau tidak senang terhadap suatu objek yang dicerminkan melalui respon evaluatif. 

Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu 

timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi 

kesimpulan terhadap rangsangan dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, 

menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi 

reaksi terhadap suatu objek. Jika yang timbul terhadap objek itu adalah perasaan 

senang, maka disebut sikap positif sedangkan kalau perasaan tak senang sikap 

negatif. 
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2.1.2.2 Struktur / Komponen Sikap 

Menurut Azwar (2015:23) sikap terdiri atas tiga komponen yang saling 

menunjang, yakni : 

1. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu 

pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan  stereotype  yang dimiliki 

individu mengenai sesuatu dapat disamarkan penanganan (opini) terutama 

apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversal. 

2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. 

Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen 

sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh - pengaruh 

yang mungkin adalah mengubah sikap seseoran, komponen afektif disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

3. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang dan berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap sesuatu dengan cara - cara 

tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya. 

Selanjutnya menurut Walgito (2003:127), mengungkapkan bahwa Sikap 

mengandung tiga komponen: kognitif (perseptual), afektif (emosional), konatif 

(perilaku atau action component). Komponen kognitif yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan bagaimana orang mempersepsi objek sikap. Komponen afektif yaitu yang 

berhubungan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Komponen 

konatif yaitu komponen yang berkaitan dengan kecenderungan untuk berperilaku 



30 
 

 
 

terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu 

menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang 

terhadap objek sikap. 

Sarwono dan Meinarno (2012:99) menyimpulkan bahwa sikap terdiri dari 

tiga komponen, yaitu kognitif, afektif (muatan emosi dan perasaan), dan konasi 

(perilaku atau kecenderungan untuk melakukan tindakan/perilaku). 

Berdasarkan pendapat ahli yang telah dipaparkan maka dapat di ambil suatu 

kesimpulan bahwa sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu: kognitif, afektif, dan 

konasi. Komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan, pandangan, 

dan keyakinan tentang objek sikap. Komponen afektif berhubungan dengan 

perasaan (suka tidak suka, senang tidak senang) atau emosi yang dimiliki seseorang 

serta penilaian terhadap objek sikap. Komponen konasi berhubungan dengan 

kecenderungan untuk berperilaku atau bertindak dengan cara-cara tertentu 

berkaitan dengan objek sikap. 

Kaitan antara komponen sikap terhadap mata pelajaran dijelaskan oleh 

Widoyoko (2016:239-240), secara garis besar komponen-komponen sikap terhadap 

mata pelajaran matematika dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Komponen Kognisi 

Komponen ini merupakan bagian sikap siswa yang timbul berdasarkan 

pemahaman maupun keyakinannya terhadap pelajaran matematika. Siswa yang 

menganggap pelajaran matematika membingungkan karena terdiri dari berbagai 

hitungan dan rumus, memiliki perasaan dan kecenderungan tingkah laku yang 

berbeda dalam menghadapi pelajaran matematika dibandingkan dengan siswa yang 
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menganggap pelajaran matematika sangat penting karena bermanfaat dalam 

kehidupan. Secara umum dapat dikatakan bahwa komponen kognisi menjawab 

pertanyaan apa yang diketahui, dipahami dan diyakini siswa terhadap pelajaran 

matematika. 

2. Komponen Afeksi 

Komponen ini merupakan bagian sikap siswa yang timbul berdasarkan apa 

yang dirasakan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Komponen ini 

digunakan untuk mengetahui apa yang dirasakan siswa ketika menghadapi mata 

pelajaran matematika. Perasaan siswa terhadap pelajaran matematika dapat muncul 

karena faktor kognisi maupun faktor-faktor tertentu yang sangat sulit diketahui. 

Seorang siswa merasa senang atau tidak senang, suka atau tidak suka terhadap 

pelajaran matematika, baik terhadap materinya, gurunya maupun manfaatnya. Hal 

ini termasuk komponen afeksi. 

3. Komponen Konasi 

Dalam komponen konasi tampak adanya kecenderungan untuk bertindak 

maupun bertingkah laku sebagai reaksi terhadap kegiatan pembelajaran 

matematika. Siswa yang memperlihatkan tingkah laku seperti suka bertanya, aktif 

mengikuti pelajaran matematika, kebiasaan mempersiapkan alat-alat dan buku-

buku matematika sebelum berangkat sekolah, senang mengerjakan soal yang 

berhubungan dengan matematika, dan sebagainya. Merupakan contoh-contoh yang 

tergolong komponen konasi. 
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2.1.2.3 Ciri-Ciri Sikap 

Seperti yang telah dipaparkan tentang pengertiannya, sikap mempunyai segi-

segi perbedaan dengan pendorong-pendorong lain yang ada dalam diri manusia. 

Maka sikap juga memiliki ciri-ciri / karakteristik. Gerungan (2010:163) 

mengemukakan ciri-ciri sikap, yakni: 

1. Sikap tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajarinya 

sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. 

2. Sikap itu dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang; atau 

sebaliknya. Dengan syarat terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu 

yang mempermudah berubahnya attitude pada orang itu. 

3. Sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu 

terhadap suatu objek. 

4. Objek sikap dapat satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari 

hal-hal tersebut. Jadi sikap itu dapat berkenaan dengan satu objek saja, tetapi 

juga berkenaan dengan sederetan objek-objek yang serupa. 

5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Walgito (2003:131) menyampaikan ciri-ciri 

sikap yang terdiri dari: 

1. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir. 

2. Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. 

3. Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada 

sekumpulan objek-objek. 

4. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. 
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5. Sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi. 

Ciri-ciri sikap di atas merupakan ciri-ciri sikap yang dapat digunakan untuk 

membedakan sikap dengan pendorong-pendorong lain yang ada dalam diri 

manusia. Bahwa ciri-ciri sikap ialah: Sikap tidak dibawa sejak lahir, sikap dapat 

berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, sikap itu selalu berhubungan 

dengan objek sikap, sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju 

pada sekumpulan objek-objek, sikap dapat berlangsung lama atau sebentar, sikap 

mengandung faktor perasaan dan motivasi. 

2.1.2.4 Pembentukan Sikap 

Pada hakekatnya sikap tidak dibawa sejak lahir sehingga dapat dibentuk dan 

dirubah sepanjang perkembangan individu yang bersangkutan. Menurut Azwar 

(2015:30) mengemukakan tentang faktor pembentukan sikap antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pengalaman pribadi. Pengalaman harus menimbulkan kesan yang kuat yang 

melibatkan faktor emosional untuk dapat membentuk sikap seseorang. 

Misalnya pengalaman seorang siswa mendapat nilai buruk membuat ia sangat 

menyesal sehingga siswa akan belajar lebih giat lagi agar mendapat nilai yang 

baik. 

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya, individu bersikap 

konformis atau searah dengan sikap orang orang yang dianggapnya penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan 

keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting 

tersebut. 
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3. Pengaruh kebudayaan. B.F. Skinner (dalam Azwar:2015) menekankan 

pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang 

menggambarkan sejarah reinforcement (penguatan, ganjaran) yang dimiliki. 

Pola reinforcement dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut, bukan 

untuk sikap dan perilaku yang lain. 

4. Media Massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti 

televisi, radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan 

kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan 

landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-

pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan 

memberi dasar afektif dalam mempersepsikan dan menilai sesuatu hal sehingga 

terbentuklah arah sikap tertentu. 

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama. Sebagai suatu sistem, institusi 

pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap 

dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam 

diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat 

keagamaan serta ajaran-ajarannya. 

6. Pengaruh Faktor Emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi 

lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk 

sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan 
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ego. Sikap demikian bersifat sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah 

hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan lebih 

tahan lama. contohnya bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah 

prasangka. 

Sarwono dan Meinarno (2012:84) juga mengungkapkan bahwa sikap 

manusia pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan hidupnya. Sikap 

dibentuk melalui 4 macam pembelajaran, yaitu: 

1. Pengondisian klasik, artinya proses pembelajaran dapat terjadi ketika suatu 

rangsangan selalu diikuti oleh rangsangan yang lain, sehingga rangsang yang 

pertama menjadi suatu isyarat bagi rangsang yang kedua. Contohnya, 

seseorang anak akan meniru ibunya yang membuatkan the dan kue untuk 

tamunya, kemudian mengajak tamu mengobrol dengan senang hati. Setelah 

anak tersebut dewasa, ia akan meniru ibunya dengan senang hati menerima 

tamu meskipun tidak disertai membuat kue dan the untuk tamunya. 

2. Pengondisian Instrumental, proses pembelajaran terjadi ketika suatu perilaku 

mendatangkan hasil yang menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku 

tersebut akan diulang kembali. 

3. Belajar melalui pengamatan, yaitu dengan mengamati perilaku orang lain 

kemudian dijadikan sebagai contoh untuk berperilaku serupa. 

4. Perbandingan sosial, yaitu dengan membandingkan orang lain untuk mengecek 

apakah pandangan kita mengenai sesuatu hal adalah benar atau salah. 

Berbeda dengan pendapat di atas, Slameto (2015: 189) mengemukakan 

bahwa sikap terbentuk melalui bermacam-macam cara, antara lain: 
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1. Pengalaman berulang-ulang, dapat pula melalui suatu pengalaman yang 

disertai perasaan mendalam (pengalaman traumatik). 

2. Melalui imitasi, peniruan dapat terjadi sengaja maupun tanpa disengaja 

diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk mengenal dan mengingat 

model yang hendak ditiru. 

3. Melalui sugesti, sikap yang timbul dalam keadaan ialah pengaruh yang datang 

dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai wibawa dalam pandangannya. 

4. Melalui identifikasi, dalam hal ini seseorang yang meniru berusaha menyamai, 

misalnya yang terjadi antara siswa dengan guru. 

Dari uraian di atas jelas bahwa banyak sekali faktor yang dapat membentuk 

sikap, utamanaya sikap siswa saat pembelajaran. Dalam hal ini, kaitannya dengan 

pembelajaran pembentukan sikap saat pembelajaran dapat didapatkan siswa 

melalui : 

1. Pengalaman berulang-ulang. Siswa yang sering mendapatkan perlakuan dan 

pengalaman baik dari lingkungan sekitarnya akan membuat siswa tersebut 

secara sengaja maupun tidak mengikuti sikap yang diterimanya. 

2. Imitasi. Imitasi ialah peniruan siswa kepada seseorang yang ia temui. Guru juga 

termasuk menjadi model yang dapat ditiru siswa. 

3. Sugesti. Sugesti ialah pembentukan sikap yang yang datang ketika siswa 

bertemu dengan seseorang yang dianggapnya merasa dihormati sehingga ia 

tertarik untuk bersikap seperti orang lain tersebut. 

4. Identifikasi. Identifikasi dapat terbentuk antara guru dengan siswa. Guru yang 

menyenangkan menurut siswa dapat membuat siswa ingin menjadi guru yang 
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disenangi. Dalam pembentukan sikap, aspek afektif pada diri siswa besar 

peranannya dalam pendidikan, maka dari itu seorang gur tidak dapat 

mengabaikan begitu saja.  

2.1.2.5 Hubungan Sikap Belajar dan Hasil Belajar 

Telah dipaparkan di atas bahwa sikap adalah pandangan yang dicerminkan 

melalui rasa senang atau tidak senang terhadap suatu objek yang dicerminkan 

melalui respon evaluatif. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang 

dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri 

individu yang memberi kesimpulan terhadap rangsangan dalam bentuk nilai baik - 

buruk, positif - negatif, menyenangkan - tidak menyenangkan, yang kemudian 

mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap suatu objek. Jika yang timbul terhadap 

objek itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif sedangkan kalau 

perasaan tak senang sikap negatif. Sedangkan belajar ialah suatu proses yang 

dilaksanakan seseorang berdasarkan pengalaman yang telah didapatkan sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan tertentu dan 

dapat memberikan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Dalam hal ini, 

pengertian belajar disini menunjuk kepada suatu cabang belajar, yaitu khusus untuk 

mendapatkan pengetahuan akademik. 

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengertian sikap dan belajar dapat 

diartikan bahwa sikap belajar adalah kecenderungan mental yang diwujudkan 

dalam bentuk pengetahuan atau pemahaman, perasaan dan tingkah laku ke arah 

positif maupun negatif terhadap suatu mata pelajaran. Pelajaran disini yang 

dimaksud ialah pelajaran matematika. Definisi sikap belajar memuat tiga 
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komponen sikap, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi berkenaan dengan 

pengetahuan, pemahaman maupun keyakinan tentang mata pelajaran matematika, 

afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi mata pelajaran matematika 

dan konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat atau bertingkah laku 

sehubungan dengan mata pelajaran matematika. Sikap belajar juga dapat diartikan 

sebagai kecenderungan perilaku seseorang ketika ia mempelajari hal-hal yang 

bersifat akademik (Djaali, 2014:115). Sikap belajar siswa pada mata pelajaran, 

misalnya pada mata pelajaran matematika siswa mempunyai sikap positif saat 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan siswa senang mengikuti pelajaran 

matematika sehingga ia bersikap memperhatikan gurunya saat memberikan materi. 

Sikap belajar penting karena didasarkan atas peranan guru sebagai pemimpin 

dalam proses belajar mengajar. Gaya mengajar yang diterapkan guru dalam kelas 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Nasution menyatakan bahwa 

hubungan tidak baik dengan guru dapat menghalangi prestasi belajar yang tinggi. 

Sikap belajar bukan saja sikap yang ditujukan kepada guru, tetapi juga kepada 

tujuan yang akan dicapai, materi pelajaran, tugas, dan lain-lain. 

Sikap belajar siswa akan berwujud dalam bentuk perasaan senang atau tidak 

senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap hal-hal tersebut. 

Sikap seperti itu akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar yang 

dicapainya. Sesuatu yang menimbulkan rasa senang, cenderung untuk diulang, 

seperti yang diungkapkan menurut hukum belajar Thorndike. Pengulangan belajar 

penting untuk mengukuhkan hal-hal yang dipelajari. 
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Azwar (2015:53), berdasarkan Teori fungsional Katz mengemukakan bahwa 

salah satu fungsi sikap bagi individu adalah fungsi instrumental atau fungsi 

manfaat. Artinya, setiap individu akan bersikap positif terhadap hal-hal yang 

mendatangkan manfaat bagi dirinya, dan bersikap negatif terhadap hal-hal yang 

tidak membawa manfaat. 

Sikap siswa yang positif kepada guru dan mata pelajaran yang disajikan 

merupakan pertanda awal yang baik dalam proses belajar. Sedangkan sikap siswa 

yang negatif dan timbul kebencian kepada guru dan mata pelajaran menimbulkan 

kesulitan belajar siswa tersebut. Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya 

sikap negatif siswa, guru dituntut untuk menunjukkan sikap positif dirinya sendiri 

terhadap mata pelajaran yang disampaikan, guru sangat dianjurkan untuk senantiasa 

menghargai dan mencintai profesinya. Guru yang demikian tidak hanya menguasai 

bahan-bahan dalam bidang studi, tetapi mampu meyakinkan siswa manfaat bidang 

studi itu bagi kehidupan mereka. Dengan demikian, siswa akan merasa 

membutuhkannya, dari perasaan itulah diharapkan muncul sikap positif terhadap 

bidang studi sekaligus terhadap yang guru yang mengajarnya (Syah, 2010:133). 

2.1.2.6 Pengukuran Sikap 

1. Alat ukur yang baik 

Mengukur suatu sikap bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena sikap 

merupakan salah satu kajian psikologi yang dalam mempelajarinya merupakan 

objek yang tidak nampak, tidak dapat langsung dipegang, dan merupakan 

manifestasi dari kehidupan psikis. 

Dalam soal pengukuran salah satu persoalan yang sering timbul adalah 

bagaimana alat ukur yang digunakan itu harus valid dan reliabel. Sarwono, 
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(2002:264) validitas ialah setiap butir pernyataan harus sungguh-sungguh 

mengukur apa yang akan digali dan reliabilitas adalah alat ukur itu harus 

memberikan hasil yang kira-kira sama jika diulang pada waktu-waktu yang 

berbeda. 

Azwar (2015:87) dalam pengukuran dan pemahaman sikap yang perlu 

dipahami bukan hanya seberapa favorable atau seberapa tidak favorabelnya 

perasaan seseorang, lebih daripada sekedar seberapa positif atau negatifnya. Tetapi, 

sikap dapat diungkap dan dipahami dari dimensi yang lain. Sax dalam bukunya 

yang berjudul Principles of Educational and Phychologivcal Measurement and 

Evaluation menunjukkan dimensi sikap, yaitu : 

a. Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah kesetujuan yaitu 

apakah setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung, memihak 

atau tidak memihak. Orang yang setuju berarti mempunyai sikap yang arahnya 

positif. 

b. Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap 

sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. 

c. Sikap juga memiliki keluasan, artinya kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap 

suatu objek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat 

spesifiktetapi akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada 

pada objek sikap. 

d. Sikap juga memiliki konsistensi, kesesuaian antara pernyataan sikap yang 

dikemukakan dengan responsnya terhadap objek sikap termaksud. 
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e. Sikap mengandung unsur spontanitas, yaitu menyangkut sejauhmana kesiapan 

individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Hal ini dapat dinyatakan 

secara terbuka tanpa harus melakukan pengungkapan atau desakan lebih 

dahulu agar individu mengemukakannya. 

2. Alat Ukur Sikap 

Azwar (2015:90-101) menguraikan mengenai beberapa diantara banyak 

metode pengungkapan sikap yang secara histori telah dilakukan orang, diantaranya 

yaitu : 

a. Observasi Perilaku 

Untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu kita dapat memperhatikan 

perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu. 

Tetapi perilaku ternyata menjadi indikator yang baik bagi sikap apabila sikap 

berada dalam posisi ekstrim (sesuai konteks situasi). konsistensi antara sikap 

dan perilaku lebih mengikuti postulat konsistensi tergantung (postulate of 

contigent consistency) yang mengatakan bahwa perilaku hanya akan konsisten 

dengan sikap apabila kondisi dan situasi memungkinkan. Maka dalam menilai 

sikap menggunakan observasi harus sangat berhati-hati apabila hanya 

didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang ditampakkan seseorang. 

b. Penanyaan Langsung 

Asumsi yang mendasari metode penanyaan langsung adalah bahwa individu 

merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri dan asumsi bahwa 

manusia akan mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakannya. Tetapi 

setelah ditelaah lebih mendalam dan hasil-hasil penelitian berdasarkan asumsi 

tersebut ternyata orang akan mengemukakan pendapat dan jawaban yang 
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sebenarnya secara terbuka hanya apabila situasi dan kondisi memungkinkan. 

Jadi apabila situasi dan kondisi memungkinka untuk mengungkapkan tanpa 

rasa takut dan tekanan barulah individu cenderung memberikan jawaban yang 

sebenarnya sesuai apa yang dirasakan. Jadi jelas bahwa pengungkapan sikap 

dengan penanyaan langsung memiliki keterbatasan dan kelemahan yang 

mendasar. Metode ini akan menghasilkan ukuran yang valid hanya apabila 

situasi dan kondisinya memungkinkan kebebasan berpendapat tanpa tekanan 

psikologis maupun fisik. 

c. Pengungkapan Langsung 

Ialah pengungkapan langsung secara tertulis yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan item tunggal dan item ganda. Item tunggal ialah dengan cara 

responden diminta menjawab langsung suatu pernyataan sikap tertulis dengan 

memberi tanda setuju atau tidak setuju, hal ini memungkinkan individu untuk 

menyatakan sikap secara lebih jujur bila ia tidak perlu menuliskan nama atau 

identitasnya. Dari jawaban individu yang berupa tanda silang pada garis 

kontinum setuju-tidak setuju dapat diketahui posisi kesetujuan/ketidaksetujuan 

seseorang. variasi bentuk pengungkapan dengan item tunggal adalah 

menggunakan kata sifat ekstrim pada suatu kontinum sepuluh titik. Problem 

utama dalam pengukuran dengan item tunggal adalah masalah reliabilitas 

hasilnya. Secara teoretis dan empiris, pengukuran yang reliabel memerlukan 

item yang banyak. item tunggal terlalu terbuka terhadap sumber eror 

pengukuran. Eror yang terjadi dapat berkaitan dengan masalah kalimat atau 

redaksional pertanyaannya yang mungkin kurang jelas, pemahaman yang salah 
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sehingga jawaban yang diinginkan dari individu tidak menggambarkan 

jawaban yang seharusnya. Bentuk lain pengungkapan langsung adalah 

menggunakan item ganda yaitu teknik diferensi semantik. Teknik ini dirancang 

untuk mengungkap afek atau perasaan yang berkaitan dengan suatu objek 

sikap. Teknik terlalu sulit jika digunakan untuk penelitian yang ditujukan 

kepada siswa sekolah dasar karena siswa memilih kata sifat pada suatu 

kintinum yang sesuai dengan objek sikap. 

d. Skala sikap 

Metode pengungkapan sikap dalam bentuk self-report yang hingga kini 

dianggap sebagai paling dapat diandalkan adalah dengan menggunakan daftar 

pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh individu yang disebut sebagai 

skala sikap. Skala sikap berupa kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai 

suatu objek sikap. Dari respons subjek pada setiap pernyataan itu kemudian 

dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang. pada 

beberapa bentuk skala dapat pula diungkap mengenai keluasan serta 

konsistensi sikap. Salah satu sifat skala sikap adalah isi pernyataannya yang 

dapat berupa pernyataan langsung yang jelas tujuan ukurannya akan tetapi 

dapat pula berupa pernyataan tidak langsung. Walaupun responden dapat 

mengetahui bahwa skala tersebut bertujuan mengukur sikap namun pernyataan 

tidak langsung ini biasanya tersamar dan mempunyai sifat proyektif. Proses 

pengungkapan sikap juga rentan terhadap berbagai kemungkinan eror dalam 

pengukuran. Maka skala sikap harus disusun hati-hati dan sungguh-sungguh 

dengan mengikuti kaidah penyususnan skala yang berlaku. Respons individu 
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terhadap skala dipengaruhi berbagai faktor sehingga seringkali tidak 

mencerminkan sikap sebenarnya hal ini biasanya karena responden tidak 

memberi respons sebagaimana ia rasakan melainkan memberikan respons yang 

kiranya dapat diterima oleh norma masyarakat. hal ini dapat diatasi dengan 

beberapa metode misalnya menghubungak responden dengan kabel yang 

dianggap dapat mendeteksi ketika bohong, metode ini disebut bogus pipeline. 

e. Pengukuran Terselubung 

Ialah dengan mengamati reaksi-reaksi fisiologis. Pengamatan atas reaksi 

wajah, dari nada suara, gerak tubuh, dan dari beberapa aspek perilakunya. 

Misalnyasaat mendengarkan pidato yang sesuai perasaan kita akan 

menganggukan kepala ke atas dan bawah. Namun berbagai penelitian yang 

dilakukan oleh ahli menyatakan bahwa reaksi-reaksi seperti itu memang 

mencerminkan intensitas sikap seseorang terhadap suatu objek akan tetapi 

tidak mencerminkan pada kita arah sikapnya apakah positifa atau negatif. 

Berdasarkan penjelasan tentang berbagai metode untuk mengukur sikap, 

dalam pelaksanaaan penelitian ini akan menggunakan skala sikap, hal ini 

dikarenakan skala sikap dianggap paling sesuai. Skala sikap dapat mengukur sikap 

seseorang melalui pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan 

kepada responden. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwono (2010:207) yang 

mengkaji pendapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa sikap dapat diukur 

dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan skala sikap. 

Diantara banyak skala sikap yang dikenal, ada dua skala sikap yang cukup 

banyak digunakan, yaitu skala sikap dari R. Likert dan L. L. Thurstone. Bentuk 
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kedua skala itu hampir serupa, hanya proses pembuatannya yang berbeda. Jika pada 

skala Likert, pembuatannya berisi daftar rencana pernyataan-pernyataan yang akan 

dijadikan pengukur diujikan dahulu kepada sejumlah responden yang ciri-cirinya 

mirip dengan sampel yang akan diselididki. Sedangkan pada pembuatan skala 

Thurstone rencana pernyataan-pernyataan itu diujikan kepada sejumlah pakar yang 

mengetahui betul permasalahan yang sedang diselidiki. Pernyataan-pernyataan 

yang terpilih kemudian disusun dalam suatu daftar dan responden diminta 

pendapatnya tentang pernyataan-pernyataan itu mulai dari sangat setuju sampai 

sangat tidak setuju. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengukur sikap belajar 

siswa akan digunakan skala sikap dari Likert. 

2.1.2.7 Indikator Sikap Belajar 

Berdasarkan berbagai pengertian dari para ahli mengenai struktur dan 

komponen sikap, didapatkan indikator sikap belajar. Indikator sikap belajar 

disesuaikan berdasarkan tiap-tiap sub variabel sikap belajar. Indikator sikap belajar 

kemudian dikembangkan menjadi deskriptor yang disesuaikan dengan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. 

Secara umum sikap mengandung tiga komponen yang membentuk struktur 

sikap, meliputi: komponen kognitif, afektif, dan konasi. Sehingga sebagai acuan 

dalam penelitian ini memakai teori terkait struktur/komponen sikap yang berkaitan 

dengan mata pelajaran matematika, yaitu: 

1. Komponen Kognisi 

Komponen ini merupakan bagian sikap siswa yang timbul berdasarkan 

pemahaman maupun keyakinannya terhadap pelajaran matematika. Siswa yang 
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menganggap pelajaran matematika membingungkan karena terdiri dari 

berbagai hitungan dan rumus, memiliki perasaan dan kecenderungan tingkah 

laku yang berbeda dalam menghadapi pelajaran matematika dibandingkan 

dengan siswa yang menganggap pelajaran matematika sangat penting karena 

bermanfaat dalam kehidupan. Secara umum dapat dikatakan bahwa komponen 

kognisi menjawab pertanyaan apa yang diketahui, dipahami dan diyakini siswa 

terhadap pelajaran matematika. 

2. Komponen Afeksi 

Komponen ini merupakan bagian sikap siswa yang timbul berdasarkan 

apa yang dirasakan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Komponen ini 

digunakan untuk mengetahui apa yang dirasakan siswa ketika menghadapi 

mata pelajaran matematika. Perasaan siswa terhadap pelajaran matematika 

dapat muncul karena faktor kognisi maupun faktor-faktor tertentu yang sangat 

sulit diketahui. Seorang siswa merasa senang atau tidak senang, suka atau tidak 

suka terhadap pelajaran matematika, baik terhadap materinya, gurunya maupun 

manfaatnya. Hal ini termasuk komponen afeksi. 

3. Komponen Konasi 

Dalam komponen konasi tampak adanya kecenderungan untuk bertindak 

maupun bertingkah laku sebagai reaksi terhadap kegiatan pembelajaran 

matematika. Siswa yang memperlihatkan tingkah laku seperti suka bertanya, 

aktif mengikuti pelajaran matematika, kebiasaan mempersiapkan alat-alat dan 

buku-buku matematika sebelum berangkat sekolah, senang mengerjakan soal 
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yang berhubungan dengan matematika, dan sebagainya. Merupakan contoh-

contoh yang tergolong komponen konasi. 

Komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan, pandangan, dan 

keyakinan tentang objek sikap. Komponen afektif berhubungan dengan perasaan 

(suka tidak suka, senang tidak senang) atau emosi yang dimiliki seseorang atau 

penilaian terhadap objek sikap. Komponen konasi berhubungan dengan 

kecenderungan untuk berperilaku atau bertindak dengan cara-cara tertentu 

berkaitan dengan objek sikap. Konsistensi antara ketiga komponen seperti inilah 

yang akan menjadi landasan dalam skala sikap untuk mengukur sikap belajar siswa. 

Maka dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen tersebut akan saling 

mempengaruhi satu sama lain untuk dapat menghasilkan arah sikap yang sama. 

Dalam penelitian ini sikap belajar siswa yang akan diteliti ialah sikap belajar pada 

mata pelajaran matematika 

Indikator dan deskriptor sikap belajar yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu. 

1. Aspek kognitif, dengan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pengetahuan tentang matematika. 

b. Keyakinan dalam mempelajari matematika. 

c. Pemahaman tentang matematika 

2. Aspek afektif, dengan deskriptor sebagai berikut. 

a. Perasaan siswa saat belajar matematika 

b. Emosi saat mengerjakan tugas matematika 

c. Padangan siswa terhadap guru matematika 



48 
 

 
 

d. Pemahaman siswa terhadap manfaat mempelajari matematika 

3. Aspek konatif, dengan deskriptor sebagai berikut. 

a. Tingkah laku saat pembelajaran matematika 

b. Usaha yang dilakukan saat menghadapi tugas matematika. 

c. Persiapan sebelum mengikuti pelajaran matematika 

 

2.1.3 Efikasi Diri 

2.1.3.1 Pengertian Efikasi Diri 

Bandura adalah tokoh yang memperkenalkan istilah efikasi diri (self efficacy).  

Ia mendefinisikan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu mengenai 

kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil tertentu. Bandura juga menyampaikan bahwa efikasi diri pada 

dasarnya adalah hasil dari proses kognitif berupa keputusan, keyakinan, atau 

pengharapan tentang sejauh mana individu memperkirakan kemampuan dirinya 

dalam melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan, hasil yang dimaksud disini diartikan sebagai hasil belajar 

siswa. Dalam kehidupan sehari-hari, efikasi diri memimpin kita untuk menetukan 

cita-cita, ketika masalah-masalah muncul, perasaan efikasi diri yang kuat 

mendorong seseorang untuk tetap tenang dan mencari solusi daripada merenungkan 

kemampuannya sehingga sehingga usaha dan kegigihan akan menghasilkan 

prestasi (Ghufron dan Risnawati, 2016:75-76). Sedangkan menurut Ormrod 

(2008:20) menyatakan bahwa self efficacy adalah penilaian seseorang tentang 

kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan 
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tertentu. Sementara itu Ghufron dan Risnawati (2016:73) mengartikan efikasi diri 

secara umum adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuannya dalam 

mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam hidupnya. Alwisol (2009: 

287) mengungkapkan bahwa efikasi diri adalah persepsi diri sendiri mengenai 

seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Efikasi diri berhubungan 

dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang 

diharapkan. 

Alwisol (2009:288) mengungkapkan bahwa orang yang efikasi dirinya tinggi 

percaya bahwa dia dapat mengerjakan sesuai dengan tuntutan situasi dan harapan 

hasilnya sesuai dengan kemampuan diri, orang itu akan bekerja keras dan bertahan 

mengerjakan tugas sampai selesai. 

Self efficacy menentukan apakah kita akan menunjukkan perilaku tertentu, 

sekuat apa kita dapat bertahan saat menghadapi kesulitan atau kegagalan, dan 

bagaimana kesuksesan atau kegagalan dalam satu tugas tertentu mempengaruhi 

perilaku kita di masa depan. Self efficacy yang positif adalah keyakinan untuk 

mampu melakukan perilaku yang dimaksud. Tanpa self efficacy, orang bahkan 

enggan mencoba melakukan suatu perilaku (Bandura dalam Friedman dan 

Schustack, 2008:283). 

Dalam konteks pendidikan dan belajar, efikasi diri perlu dimiliki setiap siswa 

agar mereka yakin dengan kemampuan yang dimiliki sehingga sesulit apapun 

materi maupun soal ulangan yang dihadapi, mereka yakin bisa menyelesaikannya. 

Selain itu efikasi diri mendorong siswa untuk lebih mematangkan diri sebagai 
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bentuk persiapan menghadapi tantangan. Efikasi diri siswa dalam menguasai 

akademik mempengaruhi aspirasi, tujuan, dan hasil belajar siswa. 

Bandura percaya bahwa self efficacy adalah faktor penting yang 

memengaruhi prestasi murid. Self efficacy punya kesamaan dengan motivasi untuk 

menguasai dan motivasi intrinsik. Self efficacy adalah keyakinn bahwa “Aku bisa”; 

ketidakberdayaan adalah keyakinan bahwa “Aku tidak bisa”. Murid dengan self-

efficacy tinggi setuju dengan pernyataan seperti “Saya tahu bahwa saya akan 

mampu menguasai materi ini” dan “Saya akan bisa mengerjakan tugas ini”. 

Keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing individu pun berbeda-beda. (Dale 

Schunk dalam Santrock, 2008:523) mengaplikasikan konsep self efficacy pada 

banyak aspek dari prestasi murid. Menurutnya, konsep ini memengaruhi pilihan 

aktivitas oleh murid. Murid dengaan self efficacy rendah mungkin menghindari 

banyak tugas belajar, khusunya yang menantang dan sulit, sedangkan murid dengan 

self efficacy tinggi mau mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Mereka juga tekun 

berusaha menguasai tugas pembelajaran ketimbang murid yang self efficacynya 

rendah. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan mengenai 

efikasi diri atau self efficacy adalah keyakinan atas kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam melaksanakan tugas atau mengatasi situasi untuk mencapai tujuan 

tertentu. Efikasi diri menentukan keyakinan bagaimana seseorang merasa, berpikir, 

memotivasi dirinya dalam berkelakuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
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2.1.3.2 Aspek-Aspek Efikasi Diri 

Aspek-aspek efikasi diri disampaikan oleh Albert Bandura. Namun banyak 

ahli yang mendefinisikan pendapat tentang aspek-aspek efikasi diri. Bandura 

(dalam Handayani, 2013) mengungkapkan self-efficacy dibagi menjadi 3 dimensi, 

yaitu: 

1. Level/Magnitude, yaitu berhubungan dengan taraf kesulitan tugas yang 

diyakini individu dapat menyelesaikannya. Individu yang memiliki self 

efficacy tinggi akan meyakini kalau dia mampu menyelesaikannya. 

2. Strength, berkaitan dengan kekuatan penilaian tentang kecakapan individu 

yang mengacu pada derajat kemantapan individu terhadap keyakinan yang 

dibuatnya. Kemantapai ini menentukan ketahanan dan keuletan individu dalam 

usaha. Dimensi ini merupakan keyakinan individu dalam mempertahankan 

perilaku tertentu. 

3. Generality, merupakan suatu konsep bahwa self efficacy seseorang tidak 

terbatas pada situasi tertentu. Dimensi ini mengacu pada berbagai situasi 

dimana penilaian tentang self efficacy dapat diterapkan. 

Ghufron dan Risnawati (2016:80). Bandura menyampaikan bahwa efikasi diri 

pada diri tiap individu akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya 

berdasarkan 3 dimensi, yakni : 

1. Dimensi Tingkat Kesulitan (Level) 

Aspek ini berkaitan dengan kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas yang 

dibebankan pada individu disusun menurut tingkat kesulitannya, maka 

perbedaan self efficacy individual terbatas pada tugas-tugas yang sederhana, 
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menengah, atau tinggi. Individu akan melakukan kegiatan yang dirasa mampu 

untuk dilaksanakan serta tugas-tugas yang diperkirakan di luar batas 

kemampuan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat kesulitan tugas maka 

semakin tinggi pula tuntutan self efficacy seseorang. 

2. Dimensi Kekuatan (Strength) 

Tingkat kekuatan dalam hal ini berkaitan erat dengan kekuatan akan 

keyakinan yang dimiliki oleh individu. Individu yang memili kekuatan 

keyakinan yang tinggi akan memiliki usaha yang tinggi meskipun pernah 

mempunyai pengalaman kegagalan sebelumnya. Kekuatan ini meliputi gigih 

dalam belajar, gigih dalam menyelesaikan tugas, serta konsistensi dalam 

mencapai tujuan. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat akan self 

efficacy yang dimilikinya tentu akan berusaha dan berjuang untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Namun bagi individu yang tidak memiliki keyakinan 

yang kuat, maka individu tersebut akan mudah menyerah dan goyah untuk 

berusaha mencapai tujuan yang ditetapkannya. 

3. Dimensi Generalisasi (generality) 

Aspek generalilasi dalam hal ini berkaitan dengan bidang pencapaian 

individu seperti penguasaan tugas, penguasaan materi pelajaran, serta cara 

mengatur waktu. Tidak semua individu mampu melakukan tugas dalam 

beberapa bidang tertentu akan tetapi individu yang memiliki self efficacy tinggi 

cenderung menguasai tugas dari berbagai bidang yang berbeda. Sementara itu, 

untuk individu yang memiliki self efficacy rendah cenderung hanya menguasai 

tugas dari bidang-bidang tertentu saja. 
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Setelah memahami uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri 

memiliki 3 aspek yang penting. Adapun ketiga aspek tersebut adalah dimensi 

tingkat kesulitan/level, dimensi kekuatan/strength, dan dimensi generalisasi/ 

generalitation. Kaitannya dalam proses pembelajaran ketiga aspek tersebut ialah: 

1. Dimensi Tingkat Kesulitan (Level) 

Aspek ini berkaitan dengan kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas yang 

dibebankan pada siswa disusun menurut tingkat kesulitannya, maka perbedaan 

efikasi diri tiap siswa terbatas pada tugas-tugas yang sederhana, menengah, 

atau tinggi. Siswa akan melakukan kegiatan yang dirasa mampu untuk 

dilaksanakan serta tugas-tugas yang diperkirakan di luar batas kemampuan 

yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat kesulitan tugas maka semakin tinggi pula 

tuntutan efikasi diri seseorang. 

2. Dimensi Kekuatan (Strength) 

Tingkat kekuatan dalam hal ini berkaitan erat dengan kekuatan akan 

keyakinan yang dimiliki oleh siswa. Siswa yang memili kekuatan keyakinan 

yang tinggi akan memiliki usaha yang tinggi meskipun pernah mempunyai 

pengalaman kegagalan sebelumnya. Kekuatan ini meliputi gigih dalam belajar, 

gigih dalam menyelesaikan tugas, serta konsistensi dalam mencapai tujuan. 

Siswa yang memiliki keyakinan yang kuat akan efikasi diri yang dimilikinya 

tentu akan berusaha dan berjuang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Namun bagi individu yang tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka individu 

tersebut akan mudah menyerah dan goyah untuk berusaha mencapai tujuan 

yang ditetapkannya. 
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3. Dimensi Generalisasi (generality) 

Aspek generalilasi dalam hal ini berkaitan dengan bidang pencapaian 

siswa seperti penguasaan tugas dan penguasaan materi pelajaran. Tidak semua 

siswa mampu melakukan tugas dalam beberapa bidang tertentu akan tetapi 

siswa yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung menguasai tugas dari 

berbagai bidang yang berbeda. Sementara itu, untuk siswa yang memiliki 

efikasi diri rendah cenderung hanya menguasai tugas dari bidang-bidang 

tertentu saja. 

2.1.3.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Efikasi Diri 

Menurut Alwisol (2009:288) efikasi diri dapat diperoleh, diubah, 

ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber, yakni: 

1. Pengalaman performansi 

Pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa 

yang telah lalu. Sebagai sumber performansi masa lalu menjadi pengubah 

efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Prestasi (masa lalu) yang bagus 

meningkatkan ekspektasi efikasi, sedang kegagalan akan menurunkan efikasi. 

Mencapai keberhasilan akan memberi dampak efikasi yang berbeda-beda, 

tergantung proses pencapaiannya: 

a. Semakin sulit tugasnya, keberhasilan akan membuat efikasi semakin tinggi. 

b. Kerja sendiri, lebih meningkatkan efikasi dibanding kerja kelompok, 

dibantu orang lain. 

c. Kegagalan menurunkan efikasi, kalau orang merasa sudah berusaha sebaik 

mungkin. 
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d. Kegagalan dalam suasana emosional atau stres, dampaknya tidak seburuk 

kalau kondisinya optimal. 

e. Kegagalan sesudah orang memiliki keyakinan efikasi yang kuat, 

dampaknya tidak seburuk kalau kegagalan itu terjadi pada orang yang 

keyakinan efikasinya belum kuat. 

f. Orang yang biasa berhasil, sesekali gagal tidak memengaruhi efikasi. 

2. Pengalaman vikarius 

Diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika 

mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya efikasi akan menurun jika 

mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata 

gagal. Kalau figur yang diamati berbeda dengan diri si pengamat, pengaruh 

vikarius tidak besar. Sebaliknya, ketika mengamati kegagalan figur yang setara 

dengan dirinya, bisa jadi orang tidak mau mengerjakan apa yang pernah gagal 

dikerjakan figur yang diamatinya itu dalam jangka waktu yang lama. 

3. Persuasi sosial 

Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan melalui 

persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat 

persuasi dari orang lain dapat memengaruhi efikasi diri. Kondisi itu adalah rasa 

percaya kepada pemberi persuasi, dan sifat realistik dari apa yang 

dipersuasikan. 

4. Keadaan emosi 

Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi 

efikasi di bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stress, dapat 
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mengurangi efikasi diri. Namun, bisa terjadi, peningkatan emosi (yang tidak 

berlebihan) dapat meningkatkan efikasi diri. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bandura (dalam Ghufron dan Risnawati, 

2016:78) menjelaskan bahwa efikasi diri dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui 

4 sumber informasi utama yang terdiri dari  

1. Mastery Experience (pengalaman keberhasilan) 

Keberhasilan yang didapatkan akan meningkatkan efikasi diri yang 

dimilki seseorang sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi dirinya. 

Apabila keberhasilan yang didapatkan seseorang lebih banyak karena faktor-

faktor di luar dirinya, biasanya tidak akan membawa pengaruh terhadap 

peningkatan efikasi diri. Akan tetapi, apabila keberhasilan itu didapat melalui 

hambatan yang besar dan merupakan hasil perjuangan sendiri maka hal itu akan 

membawa pengaruh terhadap peningkatan efikasi diri 

2. Vicarious Experience atau modeling (meniru) 

Pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan 

individu dalam mengerjakan suatu tugas biasanya akan meningkatkan efikasi 

diri seseorang dalam mengerjakan tugas yang sama. Efikasi tersebut didapat 

melalui social models yang biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang 

pengetahuan tentang kemampuan dirinya sehingga melakukan modeling. 

Namun efikasi diri yang didapat tidak akan berpengaruh bila model yang 

diamati tidak memilki kemiripan atau berbeda dengan model. 
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3. Verbal Persuasion 

Informasi tentang kemampuan yang disampaikan secara verbal oleh 

seseorang yang berpengaruh biasanya digunakan untuk menyakinkan 

seseorang bahwa ia cukup mampu melakukan suatu tugas. 

4. Physiological & Emotion State 

Kecemasan dan stres yang terjadi dalam diri seseorang ketika 

melakukan tugas sering diartikan suatu kegagalan. Pada umumnya seseorang 

cenderung akan mengharapkan keberhasilan dalam kondisi yang tidak di 

warnai oleh ketegangan dan tidak merasakan adanya keluhan atau gangguan 

somantik lainnya. Efikasi diri biasanya ditandai oleh rendahnya tingkat stress 

dan kecemasan sebaliknya efikasi diri yang rendah ditandai oleh tingkat stress 

dan kecemasan yang tinggi pula 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa efikasi diri bersumber pada pengalaman akan kesuksesan yang 

pernah dialami sehingga dapat meningkatkan keyakinan dengan kemampuan yang 

dimiliki, pengalaman individu lain yaitu dengan melihat orang lain yang lebih 

berhasil, persuasi verbal yang dapat menguatkan diri tentang kemampuan diri 

dalam menjalankan tugas, dan keadaan fisiologis individu yaitu rasa cemas dan 

stres yang terjadi dalam diri seseorang ketika melakukan tugas sering menimbulkan 

suatu kegagalan. 

2.1.3.4 Efikasi Diri Mempengaruhi Perilaku dan Kognisi 

Perasaan self efficacy siswa mempengaruhi pilihan aktivitas mereka, tujuan, 

dan usaha serta persistensi mereka dalam aktivitas-aktivitas kelas (Ormrod, 
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2008:21). Di bawah ini merupakan hal-hal yang menunjukkan bahwa self efficacy 

mempengaruhi perilaku dan kognisi, yaitu: 

1. Pilihan aktivitas 

Pilihan aktivitas yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan 

pemilihan aktivitas yang akan dijalani oleh seseorang. Seseorang cenderung 

memilih tugas dan aktivitas yang mereka yakini akan berhasil dan menghindari 

aktivitas dan tugas yang mereka yakini mereka akan gagal. 

2. Tujuan 

Seseorang akan menetapkan tujuan yang lebih tinggi bagi diri mereka 

sendiri ketika mereka memiliki self efficacy yang tinggi dalam bidang tertentu. 

Bandura dalam Ormrod (2008:21) menyatakan bahwa pilihan karir dan tingkat 

pekerjaan menunjukkan bahwa mereka memiliki self efficacy yang tinggi pada 

bidang itu dan bukan sebaliknya. 

3. Usaha dan Persistensi 

Seseorang yang miliki self efficacy tinggi lebih mungkin mengerahkan 

segenap tenaga ketika mencoba tugas baru. Mereka juga lebih gigih dan tidak 

mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Namun sebaliknya, seseorang 

dengan self efficacy rendah akan setengah hati dan mudah menyerah ketika 

menghadapi kesulitan. 

4. Pembelajaran dan Prestasi 

Seseorang dengan self efficacy tinggi cenderung lebih banyak belajar dan 

berprestasi dibandingkan dengan individu yang memiliki self efficacy rendah. 

Hal ini benar bahkan ketika tingkat kemampuan aktual sama, Bandura (dalam 
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Ormrod, 2008:22). Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan 

sama, mereka yang yakin dapat menyelesaikan suatu tugas lebih mungkin 

menyelesaikan tugas tersebut secara sukses daripada mereka yang tidak yakin 

mampu mencapai keberhasilan. 

Alwisol (2009:290) menjelaskan bahwa sumber pengontrol tingkahlaku 

adalah respirokal antara lingkungan, tingkahlaku, dan pribadi. Efikasi diri 

merupakan variabel pribadi yang penting, jika digabung dengan tujuan-tujuan 

spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkahlaku 

mendatang yang penting. Setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeda-

beda pada situasi yang berbeda, tergantung pada: kemampuan yang dituntut oleh 

situasi yang berbeda dalam keadaan tertentu, kehadiran orang lain khususnya 

saingan dalam situasi saat itu, keadaan fisiologis dan emosianl seperti kelelahan, 

kecemasan, apatis, murung. 

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

self efficacy dapat mempengaruhi perilaku dan kognisi seseorang. Pengaruh 

tersebut dapat ditunjukkan melalui pilihan aktivitas yang akan dijalani oleh 

seseorang, tujuan, usaha dan persistensi, serta pembelajaran dan prestasi.  

2.1.3.5 Hubungan Efikasi Diri dan Hasil Belajar 

Dalam kehidupan sehari-hari, efikasi diri memimpin individu untuk 

menentukan cita-cita yang menantang dan tetap bertahan dalam menghadapi 

kesulitan-kesulitan.  Sebagaimana penjelasan sebelumnya efikasi diri secara umum 

adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuan-kemampuannya dalam 

mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam hidupnya. 
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Hackett dan Betz (1989: 262) menggambarkan self-efficacy matematik 

merupakan sebuah situasi atau penilaian permasalahan spesifik dari suatu keyakinan 

individual dalam kemampuannya untuk sukses melaksanakan atau memenuhi tugas 

atau masalah matematika tertentu. Sejalan dengan Bandura,  bahwa petunjuk mengenai 

konsistensi self-efficacy dan penilaian penguasaan, mereka membantah penilaian-

penilaian individual untuk menyelesaikan masalah matematika, melaksanakan yang 

berhubungan dengan tugas-tugas matematika, atau berhubungan dengan hasil dalam 

pelajaran matematika sebenarnya penilaian-penilaian yang berbeda dari kemampuan 

matematika. Self-efifcacy diidentikan dengan kepercayaan diri dalam melakakukan dan 

melaksanakan usaha menyelesaikan tugas-tugas, dan mencapai tujuan tertentu.  

Menurut Kahle (2008), bahwa keyakinan dan self-efficacy matematik adalah 

berhubungan erat, seperti sikap dan kepercayaan-kepercayaan tentang matematika. 

Meliputi sikap suatu individu berhubungan dengan keyakinan matematika dan tingkat 

ketertarikan individu pada matematika. Lebih lanjut Self-efficacy matematik 

memberikan gambaran salah satu keyakinan yang menandakan salah satu kepercayaan 

dia dapat melaksanakan tugas-tugas matematika dengan sukses. Perbedaannya adalah 

self-efficacy adalah dikhususkan untuk suatu individu kemampuan dalam suatu bidang 

tertentu dibandingkan di dalam bidang umum. Riset yang relevan, pengarang-

pengarang sudah menghubungkan self-efficacy dengan sikap, pembelaajran, dan 

sumber yang mempengaruhi self-efficacy matematik. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa self-efficacy matematik adalah penilaian terhadap diri sendiri yang 

meliputi keyakinan diri dalam menyelesaikan masalah, dan keyakinan dalam belajar 

memahami konsep dan prinsip matematika. 
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Seseorang dengan efikasi diri tinggi percaya bahwa mereka mampu 

melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian disekitarnya. Dalam situasi 

sulit, orang dengan efikasi diri yang rendah cenderung akan mudah menyerah, 

sementara orang dengan efikasi diri yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk 

mengatasi tantangan yang ada (Chemers dan Garcia dalam Ghufron dan Risnawati, 

2013:20-21). Dalam Meta-analisis Ghufron dan Risnawati (2013:20-30) 

mengungkapkan berbagai penelitian yang berusaha mencari keterkaitan antara 

efikasi diri dan hasil belajar matematika. Hasilnya ialah oleh Pajares dan Kranzler 

(1995) menemukan bahwa pengaruh efikasi diri pada kinerja matematika sekuat 

pengaruh kemampuan mental secara umum. Di tingkat kemampuan, siswa yang 

memiliki efikasi diri yang lebih tinggi menunjukkan ketajaman dalam perhitungan 

matematika dan menunjukkan ketekunan yang lebih besar dalam pengerjaan soal-

soal matematika yang sulit daripada siswa yang mempunyai efikasi diri yang 

rendah. Sedangkan Multon dan Brown (1991) telah melakukan penelitian meta 

ananlisis terhadap 36 penelitian antara 1977-1988 mengenai hubungan antara 

efikasi diri dengan hasil belajar secara umum. Hasil penelitian menemukan bahwa 

efikasi diri mempunyai hubungan dengan hasil belajar secara umum dengan 

dampak variasi reliabilitas sebesar 14%. 

Srajkovic dan Luthans (1998) juga melakukan penelitian meta-analisis 

terhadap 114 penelitian untuk menguji hubungan antara efikasi diri dengan kinerja 

secara umum seperti pada situasi belajar dan kerja. Hasil meta-analisis 

mengindikasikan bahwa efikasi diri mempunyai hubungan dengan kinerja sebesar 

r = 0,38. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 
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beberapa teori dan hasil penelitian telah membuktikan bahwa efikasi diri 

berhubungan dengan berbagai aspek dalam pembelajaran, khusunya hasil belajar 

matematika. 

2.1.3.6 Meningkatkan Efikasi Diri Murid 

Stipek (dalam Santrock, 2008:525) cara meningkatkan efikasi diri murid 

dapat dilakukan dengan: 

1. Ajarkan strategi spesifik. Ajari murid strategi tertentu, seperti menyusun garis 

besar dan ringkasan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk fokus 

pada tugas mereka. 

2. Bimbing murid dalam menentukan tujuan. bantu mereka membuat tujuan 

jangka pendek setelah mereka membuat tujuan jangka panjang. Tujuan jangka 

pendek terutama membantu murid untuk menilai kemajuan mereka. 

3. Pertimbangkan mastery. Beri imbalan pada kinerja murid, imbaran yang 

menunjukkan penghargaaan penguasaan atas materi, bukan imbalan hanya 

karena melakukan tugas. 

4. Kombinasikan strategi training dengan tujuan. hal ini dapat memperkuat 

keahlian dan efikasi diri murid. Beri umpan balik pada murid tentang 

bagaimana strategi belajar mereka berhubungan dengan kinerja mereka. 

5. Pastikan agar murid tidak terlalu semangat atau tidak terlalu cemas. Jika murid 

terlalu takut dan meragukan prestasi mereka maka rasa percaya diri mereka 

bisa hilang. 
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6. Sediakan dukungan bagi murid. Dukungan positif dapat berasal dari guru, 

orang tua, dan teman sebaya. Terkadang guru cukup berkata kepada murid 

“Kamu bisa melakukan ini”. 

7. Beri contoh positif dari orang dewasa dan teman. Karakteristik tertentu dari 

model atau teladan ini bisa membantu murid mengembangkan efikasi diri 

mereka. 

Fukuyama (dalam La Moma, 2014:7) ada 4 cara untuk menumbuhkan efikasi 

diri, yaitu: 

1. Memahami apa yang harus dilakukan atau membiasakan diri untuk 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

2. Mencari contoh dari orang lain dan mengamati cara kerjanya. 

3. Mencari dukungan/support dari orang lain atau lingkungan. 

4. Dengan melakukan reinterpretasi terhadap stress, karena orang yang 

mempunyai efikasi diri pasti pernah berkali-kali mengalami kegagalan tetapi 

selalu stres. 

Berbagai penjelasan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk 

menumbuhkan efikasi diri pada seseorang dan pada diri murid sebagai usaha untuk 

meningkatkan efikasi diri murid. Guru dalam proses belajar mengajar perlu 

memahami dan mengembangkan kemampuannya untuk mengarahkan siswa 

tentang efikasi dirinya. Guru juga dituntut untuk memberikan contoh teladan 

kepada siswa, memberikan dukungan positif dan memberikan umpan balik yang 

memperkuat keahlian mereka terutama kinerja dan prestasi dalam pelajaran. 
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2.1.3.7 Indikator Efikasi Diri 

Mengacu berbagai pengertian dari para ahli mengenai aspek-aspek efikasi 

diri, didapatkan indikator efikasi diri. Indikator efikasi diri disesuaikan berdasarkan 

tiap-tiap sub variabel efikasi diri. Indikator efikasi diri kemudian dikembangkan 

menjadi deskriptor yang disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan paparan tentang aspek-aspek efikasi diri telah dijelaskan bahwa 

efikasi diri memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi tingkat kesulitan, dimensi kekuatan, 

dan generalisasi. Sehingga sebagai acuan dalam penelitian ini memakai teori terkait 

aspek-aspek diri, yaitu: 

1. Dimensi Tingkat Kesulitan (Level) 

Aspek ini berkaitan dengan kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas yang 

dibebankan pada siswa disusun menurut tingkat kesulitannya, maka perbedaan 

efikasi diri tiap siswa terbatas pada tugas-tugas yang sederhana, menengah, 

atau tinggi. Siswa akan melakukan kegiatan yang dirasa mampu untuk 

dilaksanakan serta tugas-tugas yang diperkirakan di luar batas kemampuan 

yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat kesulitan tugas maka semakin tinggi pula 

tuntutan efikasi diri seseorang. 

2. Dimensi Kekuatan (Strength) 

Tingkat kekuatan dalam hal ini berkaitan erat dengan kekuatan akan 

keyakinan yang dimiliki oleh siswa. Siswa yang memiliki kekuatan keyakinan 

yang tinggi akan memiliki usaha yang tinggi meskipun pernah mempunyai 

pengalaman kegagalan sebelumnya. Kekuatan ini meliputi gigih dalam belajar, 

gigih dalam menyelesaikan tugas, serta konsistensi dalam mencapai tujuan. 
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Siswa yang memiliki keyakinan yang kuat akan efikasi diri yang dimilikinya 

tentu akan berusaha dan berjuang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Namun bagi individu yang tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka individu 

tersebut akan mudah menyerah dan goyah untuk berusaha mencapai tujuan 

yang ditetapkannya. 

3. Dimensi Generalisasi (generality) 

Aspek generalilasi dalam hal ini berkaitan dengan bidang pencapaian 

siswa seperti penguasaan tugas dan penguasaan materi pelajaran. Tidak semua 

siswa mampu melakukan tugas dalam beberapa bidang tertentu akan tetapi 

siswa yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung menguasai tugas dari 

berbagai bidang yang berbeda. Sementara itu, untuk siswa yang memiliki 

efikasi diri rendah cenderung hanya menguasai tugas dari bidang-bidang 

tertentu saja. 

Indikator dan deskriptor efikasi kiri yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu. 

1. Tingkat kesulitan/level, dengan deskriptor sebagai berikut. 

a. Tingkat penyelesaian tugas matematika. 

b. Tingkat kesulitan tugas matematika, dan 

c. Optimis menghadap kesulitan dalam matematika. 

2. Kekuatan / Strength, dengan deskriptor sebagai berikut. 

a. Kegigihan dalam belajar matematika. 

b. Kegigihan dalam melaksanakan tugas matematika, 

c. Konsistensi dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika. 
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3. Generalisasi / Generalitation, dengan indikator sebagai berikut. 

a. Penguasaan berbagai tugas matematika, dan 

b. Penguasaan berbagai materi dalam matematika. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran, tolak ukur dalam belajar ditentukan oleh hasil 

belajar. Dimyati dan Mudjiono (2009:3) mengungkapkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Sedangkan 

menurut Susanto (2016:5), hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar.  Hasil belajar juga dapat diartikan kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar merupakan 

suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif tetap.  

Rifa’i dan Anni (2012:69) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh pembelajar. 

Wasliman (dalam susanto, 2016:12) mengemukakan bahwa hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut 

meliputi: 

1. Faktor internal, merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengarui belajarnya. Faktor internal ini meliputi : kecerdasan, 
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minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, 

serta kondisi fisik, dan kesehatan. 

2. Faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik 

yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kondisi keluarga 

yang tidak harmonis, perhatian orang tua yang kurang kepada anaknya, serta 

kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. 

Sudjana (dalam Susanto, 2016:15), bahwa hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dalam diri siswa dan faktor 

yang datang dari luar siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri 

siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

Menurut Arikunto (2013:177) tes yang digunakan untuk menilai kemajuan 

siswa dalam hal pencapaian hal yang dipelajari dibedakan menjadi dua bentuk tes, 

yaitu: 

1. Tes Subjektif. Umumnya berbentuk uraian (esai). Tes subjektif ialah sejenis tes 

kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau 

uraian. Soal-soal bentuk esai ini menuntut kemampuan siswa untuk dapat 

mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang 

telah yang telah dimiliki. 
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2. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat 

dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perolehan yang didapatkan dari proses belajar yang ditunjukkan melalui 

perubahan tingkah laku baik pada aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan 

siswa sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidkan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan intruksional, 

menggunakan klarifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif 

(sikap), dan ranah psikomotorik (keterampilan). Dalam penelitian ini fokus 

pembahasan dari ketiga ranah tersebut hanya pada ranah kognitif (pengetahuan) 

dengan teknis tes subformatif, yaitu berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester II 

yang terdiri dari soal-soal tes pada beberapa pokok bahasan. 

2.1.5 Mata Pelajaran Matematika 

2.1.5.1 Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika 

diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Matematika adalah salah satu 

bidang studi yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik di setiap jenjang 

pendidikan. Matematika merupakan sebuah ilmu dasar, sehingga matematika 

memiliki peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. 
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Susanto (2016:185), Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta 

memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 

Susanto (2016:186-187) juga mengatakan bahwa pembelajaran matematika 

adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreativitas berfikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan 

baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

matematika. Pembelajaran matematika bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, 

akan tetapi peserta didik harus menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Dalam 

pembelajaran matematika harus ada keterkaitan antara konsep yang satu dengan 

konsep yang lainnya, dan suatu penguasaan konsep menjadi prasyarat bagi konsep 

yang lainnya. Seorang peserta didik harus menguasai materi yang satu baru dapat 

melanjutkan materi yang lainnya karena apabila seorang siswa belum menguasai 

materi yang sebelumnya maka siswa tersebut akan kesulitan dalam mengikuti 

materi selanjutnya. 

Pendapat lain tentang matematika disampaikan oleh Ruseffendi 

(Heruman:2008), matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur 

yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinidikan, ke unsur yang 

didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. 
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Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan ilmu pengetahuan kompleks yang diperoleh dengan bernalar dan saling 

berkaitan konsep ilmu di dalamnya sehingga membutuhkan keaktifan dan 

kreatifitas berpikir siswa.  

2.1.5.2 Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Secara umum, tujuan pembelajaran di sekolah dasar adalah agar siswa 

mampu dan terampil dalam menggunakan matematika. Menurut Depdiknas (dalam 

Susanto, 2016:189-190), kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran 

matematika di sekolah dasar sebagai berikut. 

1. Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian beserta opersi campurannya, termasuk yang melibatkan pecahan. 

2. Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun ruang 

sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas dan volume. 

3. Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sisitem koordinat. 

4. Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antar satuan, dan penaksiran 

pengukuran. 

5. Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran tertinggi, 

terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan menyajikannya. 

6. Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan mengkomunikasikan 

gagasan secara matematika. 

 

Secara khusus tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, 

sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas (dalam Susanto, 2016:190), sebagai 

berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan 

dan pernyataan matematika. 
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3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari 

hari. 

Dari uraian di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang pasti dan bersifat sistematis. Tujuan mempelajari matematika 

adalah: 

1. Melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. 

2. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi. 

3. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

4. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi. 

2.1.5.3 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Siswa Sekolah dasar umurnya berkisar antara 6-12 tahun. Menurut Piaget, 

mereka berada pada fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase 

ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah 

logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret (Heruman, 

2008:1). Setiap individu memiliki ciri, sifat bawaan, dan karakteristik yang 

diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Ahli psikologi berpendapar bahwa 

kepribadian dibentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan. 

Karakteristik bawaan, baik yang bersifat biologis maupun psikologis similiki sejak 
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lahir. Apa yang dipikirkan, dikerjakan, atau dirasakan seseorang merupakan hasil 

perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diwariskan dan 

pengaruh lingkungan sekitarnya (Fatimah, 2010:19). 

Dari usia perkembangan kognitif, siswa SD masih terikat dengan objek 

konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam pembelajaran matematika 

yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa media, dan alat peraga yang 

dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat 

dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dalam matematika, setiap konsep yang 

abstrak yang baru dipahami siswa perlu segera penguatan, agar mengendap dan 

bertahan lama dalam memori siswa, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan 

pola tindakannya. Maka, diperlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan dan 

pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal ini 

akan mudah dilupakan siswa. 

Mengacu pada karakteristik siswa sekolah dasar dan pembelajaran yang 

dilaksanakan, peserta didik berada fase Praoperasional konkret. Maka perlu 

diperhatikan berbagai faktor yang ada di sekitarnya, utamanya faktor lingkungan. 

Karena hal ini berpengaruh cukup besar terhadap keberhasilan atau kegagalannya 

di sekolah dan pada masa-masa perkembangan selanjutnya. Dalam pembelajaran, 

khususnya matematika perlu mengajak siswa agar ikut berbuat dalam 

pembelajaran. Guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan 

efisien sesuai pola pikir siswa. Dalam mengajarkan matematika, guru harus 

memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa 

menyukai matematika. 
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2.1.5.4 Indikator Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan pengertian hasil belajar dan matematika dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar matematika adalah perolehan yang didapatkan dari proses 

belajar matematika dan ditunjukkan melalui perubahan tingkah laku siswa baik 

pada aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan. Hasil belajar matematika kelas V meliputi penguasaan 

kompetensi tentang bilangan, geometri dan pengukuran data, serta pengolahan data. 

Hasil belajar mencakup 3 ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pada penelitian ini, data hasil belajar matematika yang digunakan adalah hasil 

belajar dari aspek kognitif atau pengetahuan, yaitu berdasarkan hasil Ulangan 

Tengah Semester kelas V semester II dengan paparan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika 

Kelas V Semester II 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan masalah 

4.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal 

serta sebaliknya 

4.2 Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk 

pecahan 

4.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

4.4 Menggunakan pecahan dalam masalah 

perbandingan dan skala 

5. Memahami sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan antar 

bangun 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

5.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 

5.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang 

sederhana 

5.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri 

5.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

bangun datar dan bangun ruang sederhana 

 

 

Ulangan Tengah Semester matematika yang dilakukan sampai pada materi 

6.1 yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Arikunto (2010:83) menjelaskan bahwa dalam mengadakan studi 

pendahuluan mungkin ditemukan bahwa orang lain sudah berhasil memecahkan 

masalah yang diajukan sehingga tidak ada lagi gunanya ia bersusah payah 

menyelidiki. Mungkin juga ia mengetahui hal-hal yang relevan dengan masalahnya 

sehingga memperkuat keinginannya untuk meneliti karena justru orang lain juga 

masih mempermasalahkan. Dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat 

menghemat tenaga dan biaya, selain itu dapat memberikan pandangan yang jelas 

mengenai permulaannya. 
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Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya 

terkait dengan sikap belajar, efikasi diri, dan hasil belajar siswa. Adapun hasil 

penelitian tersebut antara lain. 

Penelitian tentang sikap dan hasil belajar dilakukan oleh Hareesol (2016:89-

99). Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan percobaan dengan 100 

siswa dari provinsi Songkla di Thailand yang dianalisis menggunakan korelasi 

analisis, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika dan prestasi mereka. 

Penelitian korelasi tentang sikap dan hasil belajar matematika juga dilakukan 

oleh Nurhayati (2010:247-254), penelitian ini merupakan survey pada siswa kelas 

VIII SMPN di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun ajaran 2009/2010. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan ialah terdapat korelasi yang positif antara 

variabel kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,378, selain 

itu juga terdapat korelasi yang positif antara variabel sikap siswa pada matematika 

terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,327, sedangkan korelasi sikap dan 

kebiasaan belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar metematika sebesar 

0,465 dan diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,216, artinya ada konstribusi 

sebesar 21,6% variabel sikap dan kebiasaan belajar sevara bersama-sama 

mempengaruhi hasil belajar matematika. 

Selanjutnya penelitian tentang sikap dan hasil belajar dilakukan oleh Susilo 

(2015:9-16). Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan 

antara sikap siswa pada matematika terhadap hasil belajar matematika sebesar 

0,475 dan tergolong cukup tinggi dengan koefisien determinasi 0,2256, sehingga 
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dapat dikatakan sikap siswa pada matematika berpengaruh 22,56% terhadap hasil 

belajar matematika. 

Sedangakan penelitian mengenai hubungan efikasi diri dengan hasil belajar 

diantaranya ialah yang dilakukan oleh Sartawi (2012:59-77). Penelitian ini 

menyelidiki sejauh mana self efficacy dan motivasi menjabat sebagai prediktor 

prestasi matematika siswa kelas lima di Uni Emirates (UAE) di tingkat gender dan 

prestasi. Self efficacy diukur oleh dua skala, yang berbeda dalam tingkat 

kekhususan-Kategori Tertentu dan Tugas Spesifik. Motivasi diukur melalui empat 

sub-konstruk dari motivation- Amotivation, Peraturan Eksternal, Peraturan 

introjected, dan Motivasi Intrinsik. Penelitian menunjukkan bahwa kecuali 

Amotivation, lima prediktor lainnya memberikan kontribusi baik dalam prediksi 

prestasi matematika. 

Penelitian lain yang relevan tentang hubungan Self efficacy dan hasil belajar 

juga dilakukan oleh Fitriana ( 2015:86-101). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efikasi diri berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa baik secara 

langsung maupun tidak langsung (melalui kemandirian belajar). 

Penelitian yang dilakukan Yunianti (2016:8-19. Hasil perhitungan diperoleh 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙    artinya bahwa hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan 

model PBL, nilai matematika kelompok siswa self efficacy tinggi lebih baik (lebih 

tinggi) dari siswa dengan self efficacy rendah, menunjukkan bahwa siswa yang 

memiliki self efficacy rendah cenderung pesimis, rendah diri, cepat putus asa, 

merasa kurang pintar tidak termotivasi untuk mencari jalan keluar dari situasi yang 

dirasakan menyulitkan dirinya. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung (2016:27-36). Hasil perhitungan 

diperoleh hubungan yang signifikan antara: (1) efikasi diri dalam hasil 

pembelajaran matematika dengan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0.744) dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (13.343 ) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

(1.976) (2) motivasi belajar matematika dengan hasil belajar dengan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

0.579 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (8.530) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1.976). (3) efikasi diri dan motivasi hasil 

pembelajaran matematika dengan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0759) dan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (97.451) > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

(3,06), sehingga dapat disimpulkan ada hubungan yang positif antara efikasi diri 

dan motivasi belajar dengan hasil belajar matematika. 

Berdasarkan pemaparan tentang berbagai penelitian yang sudah dilaksanakan 

tentang hubungan sikap belajar dan efikasi diri terhadap hasil belajar, maka hal ini 

dapat menjadi landasan dan referensi dalam pelaksanaan penelitian untuk meneliti 

lebih lanjut tentang sikap belajar dan efikasi diri dengan hasil belajar matematika. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Hasil belajar yang baik didapatkan dari proses pembelajaran yang baik pula. 

Sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku 

terhadap suatu objek tertentu yang merupakan hasil interaksi antara komponen 

kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi di dalam memahami, 

merasakan, dan berperilaku. Komponen kognitif meliputi pengetahuan, pandangan, 

kepercayaan, terhadap objek sikap. Komponen afektif meliputi perasaan suka atau 

tidak suka, senang atau tidak senang, emosi yang dimiliki seseorang serta penilaian 

terhadap objek sikap. Sedangkan komponen konatif meliputi kecenderungan untuk 

berperilaku dan berbuat dengan cara-cara tertentu berkaitan dengan objek sikap. 
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Menurut Sarwono (2010:201), sikap dapat berupa sikap positif, negatif, dan 

netral. Kecenderungan tindakan dari sikap positif adalah senang, sehingga perilaku 

yang mengikuti perasaan itu ialah mendekati, menyenangi, dan mengharapkan 

objek tertentu. Kecenderungan tindakan dari sikap negatif adalah tidak senang, 

sehingga perilaku yang mengikuti perasaan itu ialah menghindar, menjauh, dan 

membenci. Sedangkan kecenderungan tindakan dari sikap netral adalah tidak 

timbul perasaan apa-apa sehingga perilaku yang mengikuti perasaan itu ialah biasa 

saja terhadap suatu objek. 

Nilai sebagai hasil belajar merupakan pengukuran sejauh mana kemampuan 

siswa menguasai suatu pembelajaran. Kemampuan siswa dalam pembelajaran 

merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan. Kemampuan adalah 

kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 

Kemampuan juga diartikan sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan 

seseorang. Peserta didik harus memiliki keyakinan dengan kemampuan yang 

dimiliki dalam melaksanakan tugas atau biasa disebut efikasi diri dalam proses 

pembelajaran. Efikasi diri ialah bentuk dari keyakinan terhadap kemampuan yang 

dimiliki ketika menyelesaikan tugas, menghadapi hambatan, dan mencapai tujuan. 

Setiap peserta didik seharusnya mempunyai efikasi diri yang tinggi dalam proses 

pembelajaran, karena ketika siswa memiliki efikasi diri yang tinggi, dia justru akan 

tertantang pada kesulitan belajar ataupun tugas yang dihadapi lalu dia berusaha 

menyelesaikannya. Sebaliknya siswa yang mempunyai efikasi diri rendah, justru 

akan menghindari kesulitan-kesulitan yang ia temui dalam belajar maupun tugas. 

Ada asumsi yang menyatakan bahwa siswa yang mempunyai efikasi diri yang 
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tinggi saat ulangan maka semakin tinggi pula nilai yang didapatkan. Perpaduan 

antara sikap belajar dan efikasi diri diperkirakan akan berhubungan dengan hasil 

belajar matematika. Secara skematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

 (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3) 

Matematika di Sekolah Dasar 

Proses Pembelajaran di Sekolah 

Sikap Belajar (𝑿𝟏) Efikasi diri (𝑿𝟐) 

Indikator Sikap Belajar : 

1) Kognitif  

- Pengetahuan tentang matematika 

- Keyakinan dalam mempelajari Matematika 

- Pemahaman tentang Matematika 

2) Afektif  

- Perasaan siswa saat belajar matematika 

- Emosi saat mengerjakan tugas matematika 

- Pandangan siswa terhadap guru 

matematika 

- Pemahaman siswa terhadap manfaat 

mempelajari matematika 

3) Konasi 

- Tingkah laku saat pembelajaran 

matematika 

- Usaha yang dilakukan saat menghadapi 

tugas matematika 

Indikator Efikasi Diri : 

1) Dimensi Tingkat Kesulitan (Level) 

- Tingkat penyelesaian tugasmatematika 

- Tingkat kesulitan tugas matematika 

- Optimis menghadapi kesulitan dalam 

matematika 

2) Kekuatan (Strength) 

- Kegigihan dalam belajar matematika 

- Kegigihan dalam melaksanakan tugas 

matematika 

- Konsistensi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran matematika 

3) Generalisasi (Generalitation) 

- Penguasaan berbagai tugasmatematika 

- Penguasaan berbagai materi dalam 

matematika 

Hasil belajar Ulangan Tengah Semester Kelas V Semester II 

Hasil Belajar (Y) 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, dapat disusun 

suatu hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap 

permasalahan penelitian, yaitu: 

1. Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan sikap belajar dan hasil  belajar  

 matematika siswa kelas V SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus. 

2. Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan efikasi diri dan hasil belajar  

matematika siswa kelas V SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus. 

3. Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan sikap belajar dan efikasi diri  

 terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Gugus Ahmad Yani 

Kabupaten Kudus.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara sikap belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten 

Kudus. Hal ini ditunjukkan dengan rhitung 0,483 >  rtabel 0,213, dan uji  thitung 

5,025 > ttabel 2,000 dengan taraf kesalahan 5 % dan jumlah N = 85 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara efikasi diri dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten 

Kudus. Hal ini ditunjukkan dengan rhitung 0,423 >  rtabel 0,213, dan uji  thitung 

4,252 > ttabel 2,000 dengan taraf kesalahan 5 % dan jumlah N = 85. 

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara sikap belajar dan efikasi diri 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Gugus Ahmad Yani 

Kabupaten Kudus. Hal ini ditunjukkan dengan Rhitung 0,645 > Rtabel 0,213, dan 

uji Fhitung 75,00 > F tabel 3,11 dengan taraf kesalahan 5 % dan jumlah N = 85. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  simpulan  yang  telah  dipaparkan, 

maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut 

1. Bagi guru, dalam proses pembelajaran hendaknya selalu menumbuhkan sikap 

positif terhadap pelajaran matematika. Terutama bagi siswa yang 
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menunjukan sikap negatif dengan memberi penjelasan kepada siswa tentang 

pentingnya pembelajaran matematika, jika giat belajar maka semua pelajaran 

termasuk pelajaran matematika akan menjadi lebih mudah. Guru juga 

diharapkan dapat memberikan bimbingan dan motivasi pada siswa yang 

kesulitan memahami materi pelajaran agar menumbuhkan efikasi diri yang 

tinggi sehingga siswa yang kurang yakin dengan kemampuannya tidak 

mengandalkan siswa yang lainnya. 

2. Bagi siswa, Siswa hendaknya lebih meningkatkan lagi sikap positif terhadap 

pembelajaran matematika karena hal tersebut dapat meningkatkan hasil 

belajar. Sikap positif tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya adalah dengan memperhatikan materi yang disampaikan guru. 

Selain itu siswa diharapkan dapat meningkatkan keyakinan diri dengan 

kemampuan yang dimiliki dalam mengerjakan tugas sehingga dapat 

terbentuk semangat yang besar pada dirinya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar sehingga 

menjadi lebih bermanfaat di dunia pendidikan. 
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