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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan global pada abad ke 21 menuntut kualitas sumber daya manusia yang 

tinggi diharapkan mereka mampu bersaing di dalam kehidupan global. Kwalitas sumber 

daya manusia sangat penting dan menduduki posisi sentral, baik sebagai sarana maupun 

tujuan pembangunan itu sendiri. Saat ini kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat 

memprihatinkan. Hasil kajian United Nation Development Programme (UNDP) yang 

melakukan peringkat negara dalam ukuran Human Development Index (HDI), 

membuktikan Indonesia berada diurutan ke 105 dari 135 negara yang diteliti (Suara 

Pembaruan, 2000). 

Kriteria manusia berkualitas menyangkut multi aspek, antara lain aspek fisik, 

psikis, sosial dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mengantisipasi 

tantangan perubahan sosial pada era globalisasi, dibutuhkan pula kualitas manusia yang 

otonom, mandiri, kreatif dan memiliki kebutuhan untuk berprestasi (Surya, 1997). Selain 

itu dibutuhkan juga manusia dengan kriteria cerdas, mempunyai kepercayaan diri yang 

tinggi, mandiri dan memiliki etos kerja yang baik (Suyanto, 2000). 

Sektor pendidikan memegang peranan penting dalam menyiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Utamanya keseluruhan aktivitas sektor pendidikan tinggi, 

diarahkan dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik atau professional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan mengupayakan 



kegunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kehidupan 

nasional (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990).  

Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, informal dan non formal. 

Pendidikan informal dapat berlangsung dalam keluarga, pergaulan sehari-hari dalam 

pekerjaan, masyarakat dan organisasi. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non 

formal terdiri atas lembaga khusus, lembaga pelatihan atau pusat kegiatan belajar 

masyarakat. 

Sekolah merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan atau proses 

belajar mengajar yang diusahakan dengan sengaja untuk mengembangkan pengetahuan 

siswa sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Kondisi para siswa saat ini penuh dengan tantangan dan tuntutan, untuk dapat 

dipandang bermutu dan memiliki kemampuan cukup baik, sehingga dapat diharapkan 

menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan melanjutkan ketingkat selanjutnya. Pada 

kenyataannya para siswa tidak selalu lancar dalam belajarnya. Para pelajar seringkali 

tidak mampu menunjukkan prestasi akademiknya secara optimal. 

Tingkat ketidaklulusan ujian nasional atau UN siswa SMP dan SMA sederajat 

secara nasional pada tahun ajaran 2007/2008 meningkat dari tahun lalu. Penambahan 

ketidaklulusan UN untuk tingkat SMP dan SMA sederajat pada tahun ini di bawah satu 

persen dibandingkan dengan jumlah ketidaklulusan UN tahun sebelumnya. Badan 

Standar Nasional Pendidikan di Jakarta, memaparkan, kelulusan UN siswa 

SMA/MA/SMK tahun ini turun 0,94 persen dari 93,34 persen menjadi 91,73 persen. 

Adapun kelulusan UN tingkat SMP/MTs/SMP terbuka turun 0,59 persen menjadi 92,75 



persen. Pencapaian rata-rata skor atau nilai prestasi belajar siswa SMP sederajat adalah 

6,87 atau turun dari tahun lalu yang nilainya 6,98. Untuk SMA mencapai  7,17 atau 

turun dari tahun lalu yang nilainya 7,19 (Kompas, 2008). 

Tingkat kelulusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) 

dalam ujian nasional (Unas) 2008, naik 3 persen. Tahun 2007 lalu, tingkat kelulusan 

siswa SMA tercatat 89 persen, tahun ini naik menjadi 92 persen, sedangkan untuk SMK 

tahun 2007 tingkat kelulusan 88 persen, tahun ini turun menjadi 84 persen. Amsori 

(2009)  oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Solo, 

menjelaskan, jumlah peserta Unas SMA / MA di Solo sebanyak 7.273 siswa, 593 siswa 

di antaranya, atau 8 persen tidak lulus. Sementara jumlah peserta Unas SMK sebanyak 

6.378 siswa, 909 siswa di antaranya, atau 15,66 persen tidak lulus. Secara rinci 

dijelaskan, dari siswa SMA yang mengikuti Unas, untuk jurusan IPA 2.535 orang yang 

gagal 175 siswa, sedangkan untuk jurusan IPS 295 siswa tidak lulus dari 3.727 peserta. 

Untuk jurusan Bahasa dari sebanyak 425 siswa yang tidak lulus 9 siswa. Untuk siswa 

MA dari 586 peserta Unas terdapat 114 siswa dinyatakan tidak lulus. Lebih lanjut 

diungkapkan masih ada beberapa siswa yang hingga kemarin belum muncul hasil 

kelulusannya. Pihaknya masih akan melakukan pengecekan nilai siswa yang 

bersangkutan. Karena dalam berita acara mereka terbukti hadir mengikuti Unas. Jika 

dalam komputer memang belum muncul sangat dimungkinkan akan dilakukan koreksi 

secara manual, tentu saja pengumumannya akan menyusul. Selain itu, juga tercatat tujuh 

siswa mengajukan komplain terkait data kelulusan.  

Angka ketidaklulusan dalam ujian akhir nasional (unas) SMA, MA maupun SMK 

mencapai 1.387 orang dari total 13.986 siswa peserta. Jumlah ini terbilang luar biasa jika 



dibandingkan dengan daerah-daerah lain di eks Karesidenan Surakarta. Persentase 

kelulusan siswa tahun ini di Solo pun cukup memprihatinkan. Untuk SMA angka 

kelulusan tahun ini hanya mencapai 87,51 persen. 

Dibandingkan dengan tahun lalu angka ketidaklulusan siswa tahun ini justru 

mengalami kenaikan hingga empat persen. Pada 2008 lalu, angka ketidaklulusan siswa 

SMA mencapai delapan persen atau 593 orang. Sedangkan untuk tahun ini angka 

ketidaklulusan mencapai 12,29 persen atau 866 siswa. Hal ini harus menjadi bahan 

evaluasi bagi satuan pendidikan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan (Radar Solo, 

2009). 

Permasalahan tentang prestasi belajar pada siswa belajar Seperti diberitakan pada 

harian Radar Solo (2009)  Hernawati murid kelas XII SMA Negeri 8 Surakarta sama 

sekali tidak mengira akan mengalami tinggal kelas. Dia termasuk anak yang rajin dan 

cukup pandai di SMAN tersebut. Setiap semester, peringkat nilainya selalu masuk lima 

besar di sekolah. Meskipun dia mendapat nilai delapan di mata pelajaran Bahasa Inggris 

dan Bahasa Indonesia, namun tak disangka jika anak Jurusan IPA ini akan kesandung 

nilai Matematika yang selama ini sangat digemarinya.”Hanya kurang satu soal bagi dia 

untuk bisa lulus”. Standar kelulusan harus mencapai nilai 4,26 sedangkan Herna hanya 

mendapat nilai 4,0 untuk Matematika. Hal serupa dialami Paul, anak IPS dari sekolah 

yang sama. Selama ini dia dikenal selaku jagoan. Setidaknya dia beberapa kali menyabet 

ranking 3 di kelas IPS paralel. Kali ini Paul terbentur angka Mata Pelajaran Ekonomi 

yang juga kurang satu soal untuk dinyatakan lulus. Terpukul kejadian tak terduga itu, 

keduanya mengaku belum dapat menentukan pilihan langkah yang akan ditempuh 

selanjutnya. Untuk memberikan arahan, pihak sekolah juga masih menunggu kondisi 



psikis anak didiknya yang tidak lulus itu lebih tenang. ”Aturan yang berlaku sekarang 

bagi siswa yang gagal harus mengulang setahun lagi untuk bisa lulus, karena tidak ada 

ujian ulangan. Mungkin juga nanti ada yang diarahkan ikut ujian penyetaraan Paket. 

Yustina (Radar Solo 2009) mengemukakan sebagian besar anak-anak yang pandai dalam 

pelajaran dan juga rajin tidak lulus UN. Malah ada anak yang di ulangan harian dan ujian 

sekolah nilainya tertinggal serta memiliki catatan sangat buruk malah lulus UN," ujarnya.  

Beberapa fenomena dikalangan pelajar juga menunjukkan adanya gejala 

rendahnya efikasi diri pada pelajar. Penelitian di Amerika oleh Smith dan Grinder 

(Handayani, 2000) menunjukkan sekitar 70 persen siswa dan 63 persen siswi mengaku 

telah menyontek setidaknya sekali pada semester sebelumnya atau pada semester yang 

sedang berlangsung. Perilaku menyontek memperoleh perhatian yang serius dari semua 

pihak dalam dunia pendidikan. Para pendidik, orang tua, pemerintah dan siswa 

selayaknya memandang perilaku menyontek sebagai perilaku yang harus dihapus sebab 

perilaku tersebut merupakan masalah yang sangat mendasar terutama bagi para pelajar 

yang  sering merasa rendah diri dan tidak yakin pada dirinya akan mampu menyelesaikan 

tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya seperti halnya terdapat pada fenomena diatas. 

Keyakinan seseorang bahwa dirinya akan mampu melaksanakan tingkah laku yang 

dibutuhkan dalam suatu tugas yang didasari oleh batas-batas kemampuan dirasakan akan 

menuntun para pelajar befikir mantap dan efektif. Istilah keyakinan ini disebut efikasi 

diri. 

Efikasi diri sangat mempengaruhi mekanisme perilaku manusia. Jika orang yakin 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan maka individu 

akan berusaha untuk mencapainya. Akan tetapi jika individu tidak mempunyai keyakinan 



untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan maka subyek tidak akan berusaha untuk 

mewujudkannya (Bandura 1997). 

Hasil penelitian Nathalia ( Harjanto, 1997 ) menyimpulkan beberapa ciri orang 

yang memiliki efikasi diri tinggi antara lain suka memikul tanggung jawab secara pribadi 

dan menginginkan hasil  yang diperoleh dari kemampuan optimalnya. Individu juga suka 

pada tantangan dan tidak suka melakukan tugas yang mudah atau sedang. Selain itu 

individu sangat menghargai waktu sehingga individu tergerak untuk mengerjakan semua 

yang dapat dikerjakan hari ini. Memiliki daya kreativitas dan inovatif yang tinggi dalam 

mencari cara mengatasi masalah. Individu juga menyukai segala sesuatu yang 

mengandung resiko karena individu percaya diri dan yakin bahwa dirinya mampu 

melakukan sesuatu meskipun sulit.  

Efikasi diri yang mempengaruhi proses berfikir, level motivasi dan kondisi 

perasaan yang semuanya berperan terhadap jenis performasi yang dilakukan. Individu 

dengan efikasi diri rendah dalam mengerjakan tugas tertentu akan cenderung 

menghindari tugas tertentu. Individu akan merasa sulit untuk memotivasi diri akan 

mengurangi usahanya atau menyerah pada permulaan rintangan. Individu juga 

mempunyai aspirasi dan komitmen lemah untuk tujuan hidup yang akan diplih. Dalam 

memandang situasi individu cenderung lebih memperhatikan kekurangannya, tugas yang 

berat dan akibat yang tidak baik atau kegagalan (Bandura, 1997). 

Efikasi diri juga mempengaruhi besar usaha dan ketahanan individu dalam 

menghadapi kesulitan . individu dengan efikasi diri tinggi memandang tugas-tugas sulit 

sebagai tantangan untuk dihadapi daripada sebagai ancaman untuk dihindari. Subyek 

mempunyai komitmen tinggi untuk mencapai tujuan-tujuannya, subyek juga akan 



mengivestasikan tingkat usaha yang tinggi dan berfikir strategis untuk menghadapi 

kegagalan. Individu memandang kegagalan sebagai kurangnya usaha untuk mencapai 

keberhasilan. Selain itu individu secara cepat memulihkan perasaan mampu setelah 

mengalami kegagalan sebagai kurangnya usaha untuk mencapai keberhasilan. Selain itu 

individu secara cepat memulihkan perasaan mampu setelah mengalami kegagalan 

(Bandura, 1997).  

Berdasarkan uraian tersebut dengan adanya efikasi diri yang tinggi diharapkan 

remaja dapat menunjukan prestasi akademiknya secara optimal sesuai dengan potensi 

yang individu miliki, sehingga mereka mampu bersaing di dalam kehidupan global. Yang 

pada kenyataannya kwalitas sumber daya manusia sangat penting dan menduduki posisi 

sentral, baik sebagai sarana maupun tujuan pembangunan itu sendiri.  

Berdasarkan uraian diatas serta permasalahan yang muncul maka penulis  

merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “ Apakah ada hubungan antara efikasi diri 

dengan prestasi belajar pada siswa SMA? “  Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Hubungan Antara 

Efikasi Diri dengan Prestasi Belajar Pada Siswa SMA Negeri 8 Surakarta“. 

 
B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  

1. Hubungan antara efikasi diri dengan prestasi belajar. 

2. Peran efikasi diri terhadap prestasi belajar pada subjek penelitian. 

3. Tingkat efikasi diri pada subjek penelitian. 

4. Tingkat prestasi belajar pada subjek penelitian. 

 



C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai acuan memberikan pengarahan bagi para guru untuk lebih meningkatkan 

kualitas mengajar mengenai efikasi diri guna mencapai prestasi belajar yang jauh 

lebih baik.  

2. Bagi Guru  

Dapat mengoptimalkan pentingnya efikasi diri terhadap prestasi belajar pada siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan memberikan wacana pemikiran untuk lebih memperdalam khasanah 

ilmupengetahuan psikologi pendidikan, mengenai hubungan antara efikasi diri 

dengan prestasi belajar pada siswa. 


