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Hubungan Antara Efikasi Diri dan Dukungan Orangtua Dengan Perilaku Koping 
Siswa Tidak Lulus Ujian Sekolah 

 
ABSTRAK 

 
 Ujian Nasional menghadapkan  siswa  pada dua hasil ujian yaitu lulus dan 

tidak lulus. Pada siswa tidak lulus ujian sekolah, perilaku koping muncul sebagai 
bentuk reaksi prikologis yang bertujuan meredakan ketegangan, stress maupun 
depresi. Perilaku koping adalah respon penyesuaian diri individu untuk 
menghadapi tantangan, tuntutan ataupun ancaman baik secara internal maupun 
eksternal dengan cara mengendalikan, menerima, mengurangi, ataupun 
meminimalkan dengan reaksi tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
secara empirik hubungan efikasi diri dan dukungan orangtua dengan perilaku 
koping siswa tidak lulus ujian sekolah, mengetahui berapa besar sumbangan 
efikasi diri dan dukungan orangtua terhadap perikaku koping siswa tidak lulus 
ujian sekolah. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa tidak lulus ujian sekolah 
yang mengikuti kelas paket A, paket B dan kelas keterampilan di SKB (Sanggar 
kegiatan Belajar) Kabupaten Karanganyar sejumlah 70 orang. Alat ukur dalam 
penelitian ini menggunakan skala efikasi diri, dukungan orang tua dan perilaku 
koping. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
ganda. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil korelasi R sebesar 0,690 dan 
F regresi sebesar 30,426 dengan P = 0,000 (P< 0,01), hasil korelasi (r x2 y) 
sebesar 0,555 dengan P < 0,01 dan (r x2 y) sebesar 0,642 dengan P < 0,01. Rerata 
empirik variabel efikasi diri sebesar 70,4 dan rerata hipotetik sebesar 67,5 berarti 
tergolong sedang. Variabel  dukungan orangtua mempunyai rerata empirik sebesar 
119,91 dan rerata hipotetik sebesar 115 berarti tergolong sedang.Sumbangan 
efektif variavel efikasi diri dan dukungan orangtua terhadap perilaku koping 
ditunjukkan dari koefisien determinan (r2) = 0,476 atau sebesar 47,6%. Hal ini 
berarti masih terdapat 52,4% faktor lain yang mempengaruhi perilaku koping 
siswa tidak lulus ujian sekolah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan 
dukungan keluarga dengan perilaku koping siswa tidak lulus ujian sekolah. 
 
Kata Kunci : Perilaku Koping, Efikasi diri dan dukungan orang tua 
  



PENDAHULUAN 
Kegagalan Ujian Nasional 

memunculkan berbagai reaksi dari 
para siswa, yaitu menangis histeris 
sampai pingsan, mengamuk dan 
merusak fasilitas sekolah, 
menggalang aksi demonstrasi, 
bahkan sampai terjadinya aksi bunuh 
diri seperti yang dilakukan oleh 
seorang siswi SMPN I Kerjo, 
Kabupaten Karanganyar beberapa 
waktu yang lalu hanya karena tidak 
lulus Ujian Nasional. Kasus 
percobaan bunuh diri juga dilakukan 
oleh seorang siswi SMA 1 Pancasila,  
Wonogiri, Virginia Endah yang 
nekat menenggak cairan pengharum 
ruangan  dan Wahyu Ningsih 
seorang siswi dari SMKN 3 Muara 
Jambi, yang mengakhiri hidupnya 
dengan memakan obat pestisida 
(Kristanti, 2010).  

Perilaku koping bertujuan 
meredakan ketegangan, stres maupun 
depresi yang dialami siswa akibat 
tidak lulus ujian nasional. Ketika 
individu mengalami kegagalan maka 
dia dalam keadaan terganggu 
equilibrium kognitif dan afektifnya. 
Munculnya ketegangan maupun 
depresi dalam kehidupan 
mengakibatkan perilaku pemecahan 
masalah (mekanisme koping) yang 
bertujuan untuk meredakan 
ketegangan tersebut sehingga 
individu dalam keadaan equilibrium, 
yaitu keseimbangan yang terjadi 
akibat adanya proses adaptasi 
individu terhadap kondisi yang akan 
menyebabkan sakit.  

Perilaku koping dibedakan 
menjadi dua, yaitu problem focused 
koping dan Emotion focused coping. 
Problem focused koping adalah 
strategi koping dengan cara 
menyelesaikan masalah yang 

dihadapi sehingga individu segera 
terbebas dari masalahnya tersebut. 
Siswa yang tidak lulus ujian sekolah 
yang menggunakan strategi ini 
berusaha mencari jalan keluar untuk 
menyelesaikan masalah yang 
dihadapi meskipun secara emosional 
mereka juga merasa tertekan, tetapi 
mereka berusaha menghilangkan 
tekanan tersebut dengan fokus pada 
inti permasalahan yang ada. Emotion 
Focused Coping adalah strategi 
untuk meredakan emosi individu 
yang ditimbulkan oleh orang atau 
sumber lain tanpa berusaha untuk 
mengubah suatu situasi yang menjadi 
sumber stres secara langsung. Siswa 
tidak lulus ujian sekolah yang 
menggunakan strategi emotion 
focused coping cenderung untuk 
mengurangi emosi negatif yang 
sedang dialami, misalnya dengan 
mengabaikan masalah yang ada atau 
“melarikan diri” dari masalah. 
Efikasi diri dipandang penting dalam 
factor internal individu karena 
efikasi diri merupakan aspek 
pengetahuan tentang diri yang paling 
berpengaruh dalam kehidupan 
manusia sehari-hari. Hal ini 
disebabkan efikasi diri yang dimiliki 
ikut mempengaruhi individu dalam 
menentukan tindakan yang dilakukan 
untuk mencapai suatu tujuan, 
termasuk di dalamnya perkiraan 
berbagai kejadian yang akan 
dihadapi. Factor eksternal perilaku 
koping yang dipilih peneliti adalah 
dukungan orangtua, yaitu bantuan 
yang dating dari orangtua individu. 
Dukungan orangtua merupakan suatu 
bentuk hubungan interpersonal, 
dimana lingkungan social dalam hal 
ini orangtua memberikan bantuan 
berupa perhatian emosional, bantuan 



instrumental, pemberian informasi, 
penghargaan dan penilaian. 

 
METODE PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini 
adalah efikasi diri, dukungan 
orangtua dan perilaku koping. 
Populasi dalam  penelitian ini adalah 
siswa tidak lulus ujian sekolah  dan 
mengikuti kelas paket C bagi yang 
tidak lulus SMA, paket B bagi yang 
tidak lulus SMP serta kelas 
ketrampilan di SKB (Sanggar 
Kegiatan Belajar) kabupaten 
karanganyar. Alasan pemilihan 
populasi karena di kabupaten 
karanganyar terdapat kasus bunuh 
diri siswa akibat tidak lulus ujian 
nasional. Sampel yang akan 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi populasi  karena adanya 
keterbatasan jumlah subyek yaitu 
siswa tidak lulus ujian sekolah 
sebanyak 70 orang dengan perincian 
25 orang dari paket C, 18 orang dari 
paket B dan 27 orang dari kelas 
ketrampilan . Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah non random. 

Metode pengumpulan data 
yang digunakan metode angket. 
Skala perilaku koping yang 
digunakan dalam penelitian ini  
disusun berdasarkan aspek-aspek 
yang dikemukakan oleh Carver 
(Niam,2009) yaitu keaktifan diri, 
perencanaan, kontrol diri, mencari 
dukungan sosial, mengingkari, 
penerimaan dan religiusitas, yang 
terdiri dari 55 item.skala efikasi diri 
disusun berdasarkan aspek-aspek 
yang dikemukakan oleh Bandura 
(Rahayu,2006) yaitu tingkat 
kesulitan tugas, luas bidang ttugas 
dan kemantapan keyakinan, yang 
terdiri dari 30 item. Skala dukungan 

orangtua disusun berdasarkan aspek-
aspekyang dikemukakan oleh 
Johnson dan Johnson 
(Ruwaida,dkk,2006). Metode analisis 
data yang digunakan untuk pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini adalah 
dengan teknik analisis regresi 
berganda (dua prediktor) dengan 
bantuan program SPSS (Statistical 
Products and Sollution Services) 
16.0 for windows. 
 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis 
data diketahui bahwa ada hubungan 
yang sangat signifikan antara efikasi 
diri dan dukungan orangtua terhadap 
perilaku koping, hal ini ditunjukkan 
oleh korelasi nilai R sebesar 0,690 
dan F regresi sebesar 30,426 dengan 
p = 0,000 (p<0,01). Ini menunjukkan 
ada hubungan yang sangat signifikan 
antara efikasi diri, dukungan 
orangtua dengan perilaku koping. 
Hal ini berarti variabel efikasi diri 
dan dukungan orangtua dapat 
dijadikan prediktor (variabel bebas) 
untuk mengukur perilaku koping. 

Berdasarkan hasil analisis 
dapat diketahui bahwa korelasi 
antara efikasi diri dan perilaku 
koping menunjukkan koefisien 
korelasi (rx1y) sebesar 0,555 dengan 
p = 0,000 (p < 0,01), berarti ada 
hubungan positif yang sangat 
signifikan antara efikasi diri dan 
perilaku koping. Semakin tinggi 
efikasi diri maka semakin tinggi 
perilaku koping, dan sebaliknya 
semakin rendah efikasi diri maka 
semakin rendah perilaku koping. 
Korelasi aspek luas bidang tugas 
terhadap perilaku koping sebesar r = 
0,533 dengan p = 0,000  paling tinggi 
diantara ketiga aspek efikasi diri, 



sedangkan korelasi aspek tingkat 
kesulitan tugas terhadap perilaku 
koping sebesar r = 0,529 dengan p = 
0,000, dan yang paling rendah adalah 
korelasi aspek kemantapan 
keyakinan terhadap perilaku koping 
sebesar r = 0,473 dengan p = 0,000 
(p , 0,01).  

Temuan ini mendukung 
pendapat Bandura (1997) yang 
menegaskan bahwa seseorang yang 
memiliki persepsi efikasi diri akan 
dapat menentukan jenis perilaku 
penyelesaian, seberapa tekun usaha 
yang dilakukan individu untuk 
mengatasi permasalahan atau 
menyelesaikan tugas, dan berapa 
lama individu akan mampu 
berhadapan dengan hambatan-
hambatan yang tidak diinginkan. Hal 
senada diungkapkan Warsito (2004) 
yang setuju dengan pendapat Liebert 
& Priegler menegaskan efikasi diri 
dapat mempengaruhi usaha yang 
dilakukan dan daya tahan dalam 
menghadapi hambatan atau 
rintangan. Semakin tinggi efikasi diri 
yang dimiliki individu maka semakin 
besar usaha dan daya tahan serta 
keuletan yang dimilikinya dalam 
perilaku koping.  

Warsito (2004) yang setuju 
dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Pintrich & Garcia 
mengatakan bahwa mahasiswa yang 
memiliki efikasi diri yang tinggi 
akan menggunakan strategi kognitif 
dan metakognitif yang lebih baik. 
Seseorang yang memiliki efikasi diri 
tinggi pada umumnya menunjukkan 
perilaku koping yang lebih baik 
untuk meraih keberhasilan.  

Efikasi diri dibutuhkan siswa 
tidak lulus ujian sekolah dalam usaha 
mengatasi rasa depresi dan kecewa. 
Seperti yang diungkapkan Bandura 

(1986), efikasi diri merupakan dasar 
utama dari tindakan individu. Efikasi 
diri menunjuk pada keyakinan 
individu akan kemampuannya dalam 
menentukan, mengatur, dan 
melaksanakan sejumlah perilaku 
koping yang tepat untuk menghadapi 
rintangan dalam mencapai 
keberhasilan yang diharapkan dan 
mencapai hasil prestasi tertentu.  

Siswa dengan tingkat efikasi 
diri yang tinggi lebih mampu 
mengatasi stress dan ketidakpuasan 
dalam dirinya daripada siswa dengan 
tingkat efikasi diri yang rendah. 
Siswa dengan tingkat efikasi diri 
yang tinggi akan lebih giat, 
bersemangat, dan tekun dalam usaha 
yang dilakukannya serta memiliki 
suasana hati yang lebih baik, seperti 
rendahnya tingkat kecemasan atau 
depresi ketika melakukan suatu tugas 
atau pekerjaan karena merasa 
mampu mengontrol ancaman. 
Sementara siswa dengan efikasi diri 
rendah akan mengurangi usahanya 
atau bahkan menyerah ketika 
menghadapi hambatan. Efikasi diri 
yang dimiliki siswa mempengaruhi 
strategi perilaku koping yang 
dilakukan.    

Hasil analisis data antara 
dukungan orangtua dan perilaku 
koping menunjukkan koefisien 
korelasi (rx2y) = 0,642 dengan p = 
0,000 (p < 0,01), berarti ada 
hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara dukungan orangtua 
dan perilaku koping. Semakin tinggi 
dukungan orangtua maka semakin 
tinggi perilaku koping, dan 
sebaliknya semakin rendah dukungan 
orangtua maka semakin rendah 
perilaku koping. Korelasi aspek 
penilaian terhadap perilaku koping 
sebesar r = 0,608 dengan p = 0,000  



paling tinggi diantara keempat aspek 
dukungan orangtua. Sedangkan 
korelasi aspek emosional terhadap 
perilaku koping sebesar r = 0,510 
dengan  p = 0,000. Korelasi aspek 
instrumental terhadap perilaku 
koping sebesar r = 0,540 dengan p = 
0,000 dan korelasi yang paling 
rendah adalah aspek informasi 
sebesar   r = 0,510 dengan p = 0,000. 

Temuan ini mendukung 
pendapat Smet (1994) yang 
menegaskan bahwa jika individu 
merasa didukung oleh lingkungan, 
segala sesuatu dapat menjadi lebih 
mudah pada saat mengalami 
kejadian-kejadian yang 
menegangkan. Adanya dukungan 
sosial membuat individu merasa 
aman, nyaman dan terlindungi, 
sebaliknya jika tidak adanya 
dukungan sosial dapat menimbulkan 
perasaan kesepian dan frustasi 
dengan permasalahan yang 
dihadapinya. Hal senada diungkap 
Maharani & Andayani (2003) bahwa 
remaja membutuhkan dukungan dari 
orang dewasa yang ada di sekitarnya 
untuk membantu mengatasi 
permasalahan dan dalam menghadapi 
tuntutan-tuntutan.  

Dukungan sosial yang kuat 
dari lingkungan sekitar terutama 
keluarga dapat membantu remaja 
dalam perilaku koping mengatasi 
permasalahan belajarnya. Dukungan 
sosial merupakan keadaan yang 
bermanfaat sehingga individu 
menjadi tahu bahwa orang lain 
memperhatikan, menghargai, dan 
mencintai dirinya. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Fausiah dan 
Widury (2005) adanya dukungan 
sosial yaitu keberadaan orangtua, 
saudara, teman dan kenalan dalam 
menghadapi stres dapat membantu 

seseorang berhasil dalam perilaku 
koping baik menggunakan problem 
focused ataupun emotion focused 
coping.  

Niven (2002) menambahkan 
seseorang dapat merasa aman bila 
mengetahui bahwa ia mempunyai 
jaringan dukungan sosial yang sangat 
berfungsi dari teman-teman dan 
sanak familinya yang siap membantu 
jika kebutuhan itu muncul. 
Dukungan sosial juga menekankan 
pada kualitas dari hubungan sosial 
yang dimiliki. Sebagai contoh 
seorang individu yang percaya 
bahwa ia mempunyai teman yang 
setiap saat ada jika ia membutuhkan 
dan memberikan dukungannya 
sehingga ia merasa nyaman. 
Dukungan sosial yang diberikan 
dapat menurunkan tingkat stres yang 
dirasakan (Fausiah dan Widury, 
2005).  

Hasil penelitian dari Eggens, 
Van Der Werf & Bosker (2007) 
menyatakan bahwa dukungan sosial 
dapat berfungsi sebagai “jaring 
penyelamat“ yang membantu siswa 
dalam penanggulangan stress dan 
kesulitan-kesulitan  selama masa 
belajar sedangkan hasil penelitian 
dari Levitt, Webber & Grucci (1983) 
mengatakan bahwa dukungan dari 
keluarga terutama orangtua 
merupakan dukungan pertama yang 
diterima seseorang karena orangtua 
dan anggota keluarga adalah orang-
orang yang berada di lingkungan 
paling dekat dengan diri individu dan 
memiliki kemungkinan yang besar 
untuk memberikan bantuan. Siswa 
tidak lulus ujian sekolah sangat 
membutuhkan dukungan orangtua 
dalam keberhasilan perilaku koping 
karena dengan adanya dukungan 
orangtua, kesejahteraan psikologis 



siswa akan meningkat melalui 
perhatian dan pengertian yang 
menimbulkan perasaan memiliki, 
meningkatkan harga diri dan 
kejelasan identitas diri serta memiliki 
perasaan positif mengenai diri 
sendiri.  

Hurlock (1990) yang setuju 
dengan Niven (2002) juga 
berpendapat orangtua merupakan 
sumber kasih sayang dan 
penerimaan, tidak terpengaruh oleh 
apa yang dilakukan anak. Pada siswa 
tidak lulus ujian sekolah, adanya 
kasih sayang dan penerimaan dari 
orangtua atas kegagalan yang 
dialaminya akan menumbuhkan 
perasaan aman dan nyaman sehingga 
siswa akan tenang dalam 
menghadapi permasalahan. 

Berdasarkan hasil penelitian 
ini juga diketahui bahwa variabel 
efikasi diri mempunyai rerata 
empirik sebesar 70,04 dan rerata 
hipotetik sebesar 67,5 yang berarti 
efikasi diri subyek tergolong sedang. 
Variabel dukungan orangtua 
mempunyai rerata empirik sebesar 
119,91 dan rerata hipotetik sebesar 
115 yang berarti dukungan orangtua 
subyek tergolong sedang. Sedangkan 
variabel perilaku koping diketahui 
mempunyai rerata empirik sebesar 
125,44 dan rerata hipotetik sebesar 
120 yang berarti skala perilaku 
koping pada subyek penelitian 
tergolong sedang.  

Sumbangan efektif atau 
peranan efikasi diri dan dukungan 
orangtua terhadap perilaku koping 
sebesar 47,6% hal ini ditunjukkan 
dari koefisien determinan (r²) = 
0,476 atau sebesar 47,6%. Hal ini 
berarti masih terdapat 52,4% faktor 
lain yang mempengaruhi perilaku 
koping di luar variabel efikasi diri 

dan variabel dukungan orangtua. 
Seperti jenis kelamin, perkembangan 
usia, status sosial ekonomi dan lain-
lain. Sedangkan sumbangan efektif 
efikasi diri terhadap perilaku koping 
sebesar 0,308 atau 30,8%. 
Sedangkan sumbangan efektif 
dukungan orangtua terhadap perilaku 
koping sebesar 0,415 atau 41,5%.  
Dengan demikian hasil penelitian 
menunjukkan ada hubungan yang 
sangat signifikan antara efikasi diri 
dan dukungan orangtua terhadap 
perilaku koping. Namun generalisasi 
dari hasil-hasil penelitian ini terbatas 
pada populasi dimana penelitian 
dilakukan sehingga penerapan pada 
ruang lingkup yang lebih luas dengan 
karakteristik yang berbeda perlu 
dilakukan penelitian kembali agar 
dapat mengungkap hasil yang 
komprehensif khususnya yang 
berkaitan dengan perilaku koping.   

 
 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis 
data dan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut :Hasil 
uji empirik hubungan efikasi diri dan 
dukungan orangtua terhadap perilaku 
koping diperoleh hasil yang sangat 
signifikan. Adapun hubungan antara 
efikasi diri dan perilaku koping 
menunjukkan adanya hubungan 
positif yang sangat signifikan. 
Hubungan antara dukungan orangtua 
dan perilaku koping juga 
menunjukkan adanya hubungan 
positif yang sangat signifikan. 
Efikasi diri, dukungan orangtua dan 
perilaku koping pada subyek 
penelitian tergolong sedang.  



Sumbangan efektif efikasi 
diri dan dukungan orangtua terhadap 
perilaku koping sebesar 0,476 atau 
47,6%. Sumbangan efektif efikasi 
diri terhadap perilaku koping sebesar 
0,308 atau 30,8%. Sedangkan 
sumbangan efektif dukungan 
orangtua terhadap perilaku koping 
sebesar 0,415 atau 41,5%.  Saran 
Untuk pengembangan selanjutnya 
yang penulis sarankan adalah : Bagi 
Sekolah. 

Efikasi diri pada subyek 
penelitian tergolong sedang. Data 
penelitian ini menunjukkan bahwa 
korelasi aspek kemantapan 
keyakinan terhadap perilaku koping 
menunjukan hasil yang paling rendah 
diantara tiga aspek yang lainnya pada 
variabel efikasi diri. Diharapkan 
sekolah dapat meningkatkan efikasi 
diri yang lebih menekankan pada 
aspek kemantapan keyakinan. 
Misalnya dengan mengadakan 
pelatihan tentang peningkatan 
keyakinan diri siswa. Dukungan 
orangtua pada subyek tergolong 
sedang.  Data penelitian ini 
menunjukkan bahwa korelasi aspek 
informasi terhadap perilaku koping 
menunjukan  hasil yang paling 
rendah diantara empat aspek yang 
lainnya pada variabel dukungan 
orangtua. Diharapkan sekolah dapat 
meningkatkan dukungan orangtua 
bagi siswa yang lebih menekankan 
pada aspek informasi. Misalnya 
dengan mengadakan rapat koordinasi 
dengan orangtua secara berkala 
mengenai informasi-informasi 
kegiatan anak di sekolah.  

Bagi Subyek Penelitian. 
Meningkatkan efikasi diri yang lebih 
menekankan pada aspek kemantapan 
keyakinan. Misalnya dengan cara 
meningkatkan prestasi akademis dan 

menambah wawasan dengan 
membaca buku-buku tentang 
pendidikan lanjutan atau dunia kerja  
sehingga dengan prestasi akademis 
bagus dan pengetahuan tentang 
pendidikan lanjutan serta dunia kerja 
maka siswa menjadi mantap dan 
yakin kemana arah tujuan 
pendidikannya. Meningkatkan 
dukungan orangtua yang lebih 
menekankan pada aspek informasi. 
Misalnya dengan menjalin 
pertukaran informasi dua arah 
dengan orangtua sehingga hambatan-
hambatan dalam menyampaikan 
informasi untuk mendapatkan 
dukungan orangtua dapat diatasi. 

Bagi Orangtua Meningkatkan 
aspek efikasi diri yang lebih 
menekankan pada aspek kemantapan 
keyakinan. Misalnya dengan banyak 
membaca buku psikologi 
perkembangan remaja sehingga 
orangtua memiliki bekal 
pengetahuan dalam mendampingi 
tumbuh kembang anak khususnya 
mengenai kemantapan keyakinannya. 
Meningkatkan dukungan orangtua 
yang lebih menekankan pada aspek 
informasi. Misalnya dengan lebih 
meluangkan waktu di sela-sela 
kesibukan bekerja untuk mengetahui 
informasi tentang masalah belajar 
anak di sekolah.  

Bagi Peneliti Selanjutnya. 
Penelitian ini masih jauh dari 
sempurna dan masih banyak 
kekurangan-kekurangan yang perlu 
diperhatikan diantaranya adalah hasil 
penelitian yang tidak bisa 
digeneralisasi secara lebih luas dan 
masih banyaknya variabel-variabel 
lain yang tidak diikutsertakan dalam 
penelitian ini. Oleh sebab itu untuk 
peneliti selanjutnya agar 
memperhatikan 52,4% variabel lain 



selain efikasi diri dan dukungan 
orangtua jika ingin melakukan 
penelitian yang terkait dengan 
perilaku koping. 
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