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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Self Efficacy 

a. Definisi Self Efficacy  

Ada beberapa pengertian efikasi diri (self effcacy) sejak pertama kali dikenalkan 

oleh Albert Bandura. Menurut Baron dan Byrne dalam Christian dan Moningka (2012, 

hlm. 46) menyebutkan bahwa self efficacy sebagai keyakinan seseorang tentang 

kemampuannya, yang kemudian berkembang sehingga ada yang mengartikannya 

sebagai kompetensi diri seseorang untuk melakukan suatu tugas dan menghadapi 

kendala yang terjadi.  

Selain itu Bandura (dalam Gufron & Risnawita, 2011, hlm. 75) mendefinisikan 

bahwa  

Self efficacy adalah keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam 

melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. 

Bandura juga mengatakan bahwa self efficacy 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.  

 

Dalam bukunya yang berjudul ”Self efficacy in Changing Societies” Bandura & 

Watts (1996, hlm. 17) menjelaskan bahwa  

Keberhasilan efikasi lebih dari sekadar menyampaikan penilaian positif. Selain itu, 

untuk meningkatkan kepercayaan orang tentang kemampuan mereka, mereka 

menyusun situasi untuk dengan cara yang membawa kesuksesan dan membuat 

orang tidak berada dalam situasi terlalu dini di mana mereka cenderung sering 

gagal. Mereka mendorong individu untuk mengukur keberhasilan mereka dalam 

hal perbaikan diri daripada kemenangan atas orang lain. 
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Menurut Bandura, self efficacy tidak berkaitan dengan kecakapan yang dimiliki, 

tetapi berkaitan dengan keyakinan individu mengenai hal yang dapat dilakukan dengan 

kecakapan yang ia miliki seberapa pun besarnya. 

“Self efficacy merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri atau tingkat 

keyakinan mengenai seberapa besar kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas 

tertentu untuk dapat mencapai haisl tertentu” pengertian tersebut dikemukakan 

(Wolkfolk dalam Marini & Hamidah, 2014, hlm. 197). 

Berdasarkan definisi-definisi di atas yang telah dipaparkan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa self efficacy adalah suatu keyakinan atau kepercayaan diri 

seseorang terhadap kemampuan yang telah dimilikinya dalam menjalankan atau 

melaksanan tugas-tugas dan segala kewajiban yang ia hadapi, sehingga pada akhirnya 

akan mampu menghadapi segala rinatangan guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

b. Dimensi Self Efficacy  

Menurut Bandura (dalam Hanny, 2016, hlm. 34), keyakinan akan kemampuan 

yang dimiliki individu dapat bervariasi dalam masing-masing dimensi. Dimensi-

dimensi tersebut yaitu: 

1) Level / magnitude 

Demensi ini kaitannya dengan derajat atau level sejauh apa individu merasa 

kesulitan dan merasa mampu untuk melakukannya. Konsep dalam dimensi ini berada 

pada keyakinan seseorang atas kemampuan yang dimilikinya dalam menghadapi 

kesulitan tugas yang didapatkan. Jika individu tersebut berhadapan dengan tugas yang 

tersusun atas suatu tingkatan terjadap kesulitan, maka keyakinan individu tersebut 

berada pada Batasan tugas-tugas yang mudah, kemudian sedang hingga tugas-tugas 

yang dirasa berada pada level yang sulit, semua sesuai berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki sebagai tuntutan tingkat yang dibutuhkan. 

 Semakin tinggi taraf kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas, maka akan 

keyakinan yang dimiliki untuk menyelesaikan akan semakin lemah. Suatu keyakinan 

ini mempengaruhi tingkah laku berdasarkan hambatan akan suatu tugas atau aktivitas. 

Individu akan mencoba melakukan perilaku yang dirasa mampu sesuai dengan 
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kemampuannya dan menghindari perilaku yang berada di luar batasan kemampuan 

yang dimilikinya. 

2) Strength 

Dimensi ini kaitannya dengan tingkat kayakinan atau suatu harapan yang dimiliki 

individu sesuai dengan kemampuannbya. Individu akan mempunyai pengharapan yang 

lemah juga mudah goyah oleh lingkungan yang tidak mendukung, sebaliknya jika 

individu memiliki lingkungan yang dapat mendukung kemampuannya maka 

pengharapan yang dimiliki oleh individu tersebut akan semakin kuat. 

3) Generality 

Dimensi ini berkaitan dengan suatu keyakinan individu dalam kemampuannya 

melaksanakan tugas di berbagai aktivitas yang dimiliki. Aktivitas yang dimaksud 

sangat bervariasi dan menuntut individu tersebut untuk dapat merasa yakin atas 

kemampuannya. Individu akan merasa yakin akan kemampuannya pada segala bidang 

atau hanya beberpa bidang saja. Misalnya seorang siswa memiliki keyakinan yang kuat 

dalam mata pelajaran ekonomi tetapi ia tidak memiliki keyakinan yang sama pada mata 

pelajaran matematika itulah mengapa terkadang siswa mampu mendapatkan nilai yang 

bagus pada mata pelajaran ekonomi tetapi tidak mampu mendapatkan nilai yang sama 

pada mata pelajaran lainnya. 

Berdasarkan dimensi self efficacy yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dimensi yang terdapat dalam self efficacy terdiri atas tiga dimensi dimana pada 

setiap dimensi terdapat cara-cara individu agar dapat melakukan kemampuannya sesuai 

dengan yang telah dimilikinya. 

 

c. Sumber-Sumber Self Efficacy  

Menurut Bandura (dalam Ferridiyanto, 2012, hlm.  29-32) self efficacy dapat 

dikembangkan melalui suatu kombinasi atau salah satu dari empat sumber yaitu: 

Mastery Experience (pengalaman-pengalaman tentang penguasaan), Social modelling 

(permodelan sosial), Social persuasion (persuasi sosial), Physical and emotional state 

(kondisi fisik dan emosi).  



17 

 

 

 

1) Mastery Experience / Performance Accomplishment 

Berasal dari pengalaman-pengalaman penguasaan. Sumber memiliki pengaruh 

bagi self efficacy adalah dari pengalaman-pengalaman tentang suatu penguasaan yang 

sebelumnya telah dilakukan pada masa lalu. Asal dari kesuksesan kinerja akan 

membangkitkan ekspektasi terhadap diri akan kemampuannya untuk mempengaruhi 

hasil yang diharapkan. Individu yang pernah memperoleh suatu prestasi akan 

mendapatkan dorongan keyakinan dan penilaiannya terhadap self efficacy. Ketekunan 

dan kegigihan dalam berusaha mengatasi kesulitan dalam mengurangi kegagalan 

dipengaruhi oleh pengalaman. 

2) Vicarious Experience 

Dengan adanya pengamatan atas aktivitas orang lain dalam situasi yang menekan 

dan tanpa mneimbulkan kerugian akan mampu menumbuhkan pengharapan. 

Diharapkan dapat timbul keyakinan bahwa nantinya akan berhasil jika berusaha secara 

terus menerus dan tekun. Melalui model ini self efficacy individu akan meningkat, 

apalagi jika individu tersebut merasa memiliki kemampuan yang setara bahkan merasa 

dapat menjadi lebih baik daripada orang lain. Peningkatan self efficacy ini dapat 

menjadikan efektifitas motivasi apabila memiliki kesamaan karakteristik antara 

individu dengan model. 

3) Verbal Persuasion 

Self efficacy dapat juga diraih atau dilemahkan lewat persuasi sosial. Orang 

diarahkan, melalui sugesti dan bujukan, untuk percaya bahwa mereka dapat mengatasi 

masalah-masalah dimasa datang. Harapan efficacy yang tumbuh melalui cara ini lemah 

dan tidak bertahan lama. Dalam kondisi yang menekan serta kegagalan terus menerus, 

pengharapan apapun yang berasal dari sugesti ini akan cepat lenyap jika mengalami 

pengalaman yang tidak menyenangkan. 

Individu mendapat bujukan atau sugesti untuk dapat meyakini bahwa dapat 

mengatasi masalah yang akan dihadapinya. Persuasi verbal mengarahkan individu agar 

dapat berusaha lebih untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Self efficacy yang tumbuh 
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dengan metode ini tidak bertahan lama jika di kemudian hari individu mengalami 

trauma atau pengalaman yang tidak menyenangkan. 

4) Emotional Arousal 

Sumber terkahir self efficacy adalah kondisi fisiologis dan emosi. Individu dengan 

emosi yang kuat dapat menurunkan performa yang dimilikinya. Ketika mengalami 

ketakukan yang besar, kecemasan yang kuat dan rasa stress yang tinggi, manusia 

memiliki ekspektasi self efficacy yang rendah. 

Kondisi emosi jka dihadapkan dengan situasi yang menekan dapat mempengaruhi 

suatu pengharapan. Tekanan yang berlebihan mampu melumpuhkan performa. 

Individu lebih mengharapkan akan berhasil jika tidak mengalami tekanan ini dibanding 

menjadi menderita kegelisahan yang mendalam. 

Berdasarkan sumber self efficacy yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

berbagai sumber self efficacy dapat mendukung pencapaian dan tujuan individu atas 

kemampuan yang dimilikinya berdasarkan sumber yang dapat dikuasai olehnya. 

 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self Efficacy  

Bandura (dalam  Ferridiyanto, 2012, hlm. 27-29) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi self efficacy pada diri individu antara lain 

1) Budaya 

Nilai (values), kepercayaan (beliefs), dalam proses pengaturan diri (self regulatory 

process) mempengaruhi self efficacy sebagai sumber penilaian dan juga konsekuensi 

atas keyakinan akan kemampuan dirinya. 

2) Gender 

Perbedaan status antara laki-laki dan perempuan dapat berpengaruh akan self 

efficacy. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Bandura pada tahun 1997 yang 

menyatakan bahwa wanita lebih efikasinya yang tinggi dalam pengelolaan perannya. 

Wanita yang memiliki peran selain ibu rumah tangga, juga sebagai wanita karir akan 

memiliki self efficacy yang tinggi dibandingkan dengan pria yang bekerja. 
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3) Sifat Dari Tugas Yang Dihadapi 

Tingginya kesulitan dalam suatu tugas yang diterima oleh individu akan 

mempengaruhi penilaian individu tersebut akan kemampuan dirinya. Semakin rumit 

tugas yang diterima makan akan menimbulkan rendahnya penilaian individu akan 

kemampuannya. Sebaliknya, jika individu mendapat tugas yang mudah maka penilaian 

akan kemampuannya akan semakin tinggi. 

4) Intensif Eksternal 

Intensif yang diberikan orang lain dalam merefleksikan keberhasilan seseorang 

diyakini dapat mempengaruhi self efficacy seseorang atau dikenal juga sebagai 

competent cintinges intencives. 

5) Status Atau Peran Individu Dalam Lingkungan 

Individu akan mendapatkan self efficacy yang tinggi apabila memiliki status atau 

derajat control yang lebih besar. Sedangkan jika individu memiliki self efficacy yang 

rendah dikarenakan individu tersebut memiliki status yang lebih rendah dan control 

yang lebih kecil. 

6) Informasi Tentang Kemampuan Diri 

Apabila individu mendapatkan informasi negatif mengenai dirinya itu dikarenakan 

individu tersebut memiliki self efficacy yang rendah. Sedangkan jika individu memiliki 

informasi yang positif maka self efficacy yang dimilikinya juga tinggi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi self efficacy berasal dari dalam diri individu tersebut maupun berasal 

dari lingkungan sekitarnya atau dapat berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. 

 

2. Motivasi Belajar 

a. Definisi Motivasi 

Motivasi berasal dari kata “movere” yang berarti dorongan atau menggerakkan 

”Motivasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas manusia karena motivasi 

merupakan hal yang dapat menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku 

manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal”. 

(Hasibuan dalam Fath, 2015, hlm. 4) 
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”Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertenyu, 

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka 

akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu” 

(Sardiman, 2012, hlm. 75) 

”Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan 

serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang berkaitan dengan 

konsep-konsep yang lain sepertiminat, konsep diri, dan sebagainya” (Slameto dalam 

Fath, 2015, hlm. 2-3). 

Selanjutnya “motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan,semangat, 

tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok 

orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 

(Sudarwan dalam Suprihatin, 2015, hlm. 74) 

Berdasarkan pemaparan dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang sebagai kekuatan untuk dapat 

melakukan serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk mencapai suatu hasil yang 

optimal. 

 

b. Konsep Belajar 

Skinner dalam (Hanafy, 2014, hlm. 68–69) memberi pengertian bahwa 

Belajar adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan (reinforcement), 

sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya 

ganjaran (funnistment) dan pujian (rewards) dari guru atas hasil belajarnya. Pada 

saat belajar dapat terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan respon belajar, baik 

konsekuensinya sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman. Dengan demikian, 

pemilihan stimulus yang deskriminatif dan penggunaan penguatan dapat 

merangsang individu lebih giat belajar, sehingga belajar merupakan hubungan 

antara stimulus dengan respon. 

 

Sementara Bloom (dalam Hanafy, 2014, hlm. 70–71) menerangkan pengertian 

”belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik, baik sebagai pribadi dan anggoata 

masyarakat maupun sebagai makluk tuhan Yang Maha Esa”. 
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Bloom mengembangkan taksonomi dari berbagai tujuan Pendidikan dengan 

menyusun pengalaman-pengalaman dan pertanyaan-pertanyaan secara bertingkat dari 

recall sampai pada terapannya dengan suatu keyakinan bahwa seorang anak dapat 

menguasai tugas-tugas yang dihadapkan kepada mereka di sekolah. Taksonomi ini 

disebut dengan taksonomi bloom yang terdiri atas dimain kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Selanjutnya Bruner (dalam Hanafy, 2014, hlm. 71) beranggapan bahwa  

Belajar merupakan pengembangan kategori-kategori yang saling berkaitan 

sedemikian rupa hingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam 

dan pengembangan suatu sistem pengodean (coding). Sesuai dengan model ini, 

belajar baru dapat terjadi dengan mengubah model yangterjadi melalui 

pengubahan kategori-kategori, menghubungkan kategori-kategori dengan suatu 

cara baru, atau dengan menambahkan kategori-kategori baru. 

 

Pengertian belajar yang lebih kompleks adalah sebagaimana diungkapkan oleh 

Reber (dalam Hermawan, 2017, hlm. 90) yang mendefinisikan belajar dalam dua 

pengertian berikut 

(1) Learning as the process of acquiring knowledge. Belajar adalah sebagai proses 

memperoleh ilmu pengetahuan;  

(2) Learning is a relatively permanent change in respons potentiality which occurs 

as a result of reonfeced practice. Belajar sebagai suatu perubahan kemampuan 

bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. 

 

Dari berbagai pengertian belajar menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang diharapkan dapat membuat perubahan 

dari tidak bisa menjadi bisa dengan menggunakan berbagai media dan model belajar 

dalam memperoleh ilmu pengetahuan untuk dapat mencapai suatu tujuan. 

 

c. Definisi Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2012, hlm. 20) “Motivasi belajar merupakan faktor psikos 

yang bersifat non intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan 

gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar”. 
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Uno (dalam Arifayani, 2015, hlm. 22) menyatakan bahwa 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siawa-siwa 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya 

dengan beberapa indicator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai dan 

peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

 

Menurut Aldefer (dalam Carolita, 2017, hlm. 21) 

Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatas belajar 

yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik 

mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motvasi 

terkadang adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, 

dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar. 

 

Menurut Mulyasa (dalam Adirestut, 2017, hlm. 57) pengertian ”Motivasi belajar 

adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku dalam 

pembelajaran kea rah tujuan tertentu” 

Berdasarkan pengertian motivasi belajar dari berbagai sumber dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar adalah suatu pendukung yang terdiri atas faktor psikologis yang 

bersifat non intelektual guna mendorong individu untuk dapat mencapai hasil belajar 

yang sebaik-baiknya. 

 

d. Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam belajar adalah motivasi 

belajar. Guru sebagai pendidik harus mampu mendorong siswa agar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. Dua fungsi motivasi belajar yang dikemukakan oleh Sanjaya 

(dalam Emda, 2017, hlm. 176) yaitu: 

1) Mendorong siswa untuk beraktivitas 

Perilaku orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam yang 

disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja 

sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Semangat siswa 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu dan ingin 

mendapatkan nilai yang baik karena siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk 

belajar 

2) Sebagai pengarah 

Tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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Dengan demikian motivasi dapat dijadikan penyemangat usaha dalam mencapai 

suatu prestasi. Selanjutnya menurut ada tiga motivasi menurut (Tasrim & Elihami, 

2019, hlm. 45) yaitu: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat baik 

Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi motivasi dalam hal 

ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan 

Yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai dengan demikian motivasi dapat 

memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 

tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan 

Yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi 

guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang ridak 

bermanfaat bagia tujuan tersebut. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian 

dengan harapan dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak 

akan menghabiskan waktunya untuk bermain atau membaca komik, sebab 

serasi dengan tujuan. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi dalam pembelajaran 

adalah sebagai sutau dorongan individu dalam usahanya untuk mencapai prestasi 

belajar. Dengan adanya motivasi yang baik dapat memaksimalkan hasil belajar yang 

baik pula. Dapat dikatakan juga bahwa dengan adanya motivasi maka akan menambah 

ketekunan individu, tingkatan motivasi yang dimiliki oleh individu akan menentukan 

tingkat pencapaian prestasi belajarnya. 

 

e. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (dalam Arifayani, 2015, hlm. 26-27) motivasi yang ada di 

dalam diri seseorang memiliki beberapa ciri sebagai berikut: 

1) Tekun dalam menghadapi tugas-tugas (dapat mengerjakan secara berkelanjutan 

dalam durasi yang lama, dan tidak berhenti sebelum tugas tersebut selesai) 

2) Ulet menghadapi kesulitan atau tidak mudah putus asa. Tidak memerlukan 

dorongan ari luar siswa dalam berprestasi (tidak cepat puas dengan apa yang 

telah dicapai) 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah (minat untuk sukses). 

4) Lebih senang bekerja dan mengerjakan secara mandiri dan tidak bergantung 

dengan orang lain. 
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5) Lebih cepat bosan dengan tugas yang selalu sma atau berulang-ulaang begitu 

saja. 

6) Apabila sudah yakin akan suatu siswa dapat mempertahankan pendapatnya. 

7) Tidak mudah melepas dalam berpendapat yang diyakini. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah. 

 

Menurut Uno (dalam Carolita, 2017, hlm. 27) indikator motivasi belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4) Adanya penghargaan dalam belajar. 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif. 

 

Seseorang yang memiliki tingkat motivasi belajar tinggi sebetulnya tidak perlu 

mendapatkan dorongan dari luar untuk menunjang dalam proses kegiatan belajarnya, 

hal ini dikarenakan individu tersebut memiliki keinginan yang kuat dari dalam dirinya 

dan kebutuhan yang kuat dalam belajarnya. Apabila seseorang memiliki ciri dan 

indikator belajar sesuai dengan yang diharapkan, maka individu tersebut memiliki 

motivasi belajar yang kuat. 

 

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam  Arifayani, 2015, hlm. 25-26) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu: 

1) Cita-cita atau aspirasi siswa 

Cita-cita yang dimiliki seseorang akan berlangsung lama dengan adanya cita-cita 

yang akan menjadi senuah dorongan dalam menjalani hidup akan memperkuat 

semangat belajar dan mengarahkan pelaku belajar. 

2) Kemampuan belajar 

Ada beberapa aspek menyangkut psikologis individu diantaranya adalah 

pengamatan, perhatian, ingatan, daya piker, dan fantasi. Aspek-aspek ini dapat 

meningkatkan kemampuan belajar untuk mengembangkan cara berpikir individu. 

Serang individu yang memiliki kemampuan berpikir konkrit (nyata) tidak akan 
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memiliki kemampuan yang sama dengan siswa yang berpikir secara operasional 

(pengamatan ini dilakukan berkaitan dengan kemampuan dalam menalar sesuatu). 

Sehuingga, siswa yang memiliki intensitas belajar tinggi akan memiliki motivasi 

yang lebih dalam belajar, karena motivasi yang dimilinya akan membantu dalam 

kesuksesan di masa yang akan dating. 

3) Kondisi jasmani dan rohani siswa 

Dengan memiliki kondisi fisik yang baik diharpkan dapat membantu individu 

dalam motivasi belajarnya. Sebab, seorang guru akan terlebih dahulu melihat 

individu dari fisik yang dimilikinya dibanding dengan kondisi psikisnya. 

4) Kondisi lingkungan kelas 

Faktor kondisi lingkunan kelas merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

individu tetapi faktor ini amat mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

mendorong motivasi belajarnya. Beberapa lingkungan dari individu meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

5) Unsur-unsur dinamis belajar 

Unsur-unsur yang merupakan unsur dinamis dalam belajar adalah unsur belajar 

yang kedudukannya tidak pasti atau tidak stabil, unsur ini sewaktu-waktu dapat 

mengalami perubahan seperti tidak stabil, lemah, atau bahkan benar-benar hilang. 

6) Upaya guru membelajarkan siswa 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru harus berupaya dalam mempersiapkan diri 

untuk menghadapi pembelajaran dan mengajarkan siswa di kelas, hal-hal yang 

dapat dilakukan guru dalam membelajarkan kelas adalah bagimana guru dapat 

menguasai materi, cara menyampaikan materi ke siswa, dan guru harus mampu 

enarik perhatian siswa selama proses belajar berlangsung. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, 

sehingga memperkaya teori-teori yang digunakann dalam mengkaji penelitian ini. 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dapat ditunjukkan dengan tabel 

sebagai berikut.
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Tabel 2. 1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 
Subjek 

Penelitian 
Kesimpulan 

1. Nobelina Dan Alfi 

Purnamasari 

(2012) 

Pengaruh Efikasi 

Diri Dan 

Dukungan Sosial 

Keluarga 

Terhadap Self 

Regulated 

Learning 

Seluruh Siswa 

kelas VII SMP 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

1. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

efikasi diri dan dukungan sosial keluarga dengan self 

regulated learning. 

2.  Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

efikasi diri dengan self regulated learning. 

3. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

dukungan sosial keluarga dengan self regulated learning  

2. Anindita Nurul 

Hadiyanti (2017) 

Pengaruh Efikasi 

Diri dan Motivasi 

Belajar Terhadap 

Hasil Belajar 

Pada Mata 

Pelajaran 

Ekonomi. 

Siswa Kelas VII 

IIS SMA 

Negeri di Kota 

Bandung 

1. Efikasi diri berada pada kategori sedang, artinya siswa 

belum sepenuhnya optimal dalam mengkondsikan 

dirinya kertika menerima pembelajaran di sekolah. 

2. Efikasi diri berpengaruh terhadap hasil belajar 

3. Motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

4. Efikasi dan motivasi belajar siswa berpengaruh secara 

simultan terhadap hasil belajar siswa. 
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3. Dida Ayu 

Novariandhini Dan 

Melly Latifah (2012) 

Jurnal Ilmu Keluarga 

Dan Konsumen, 

Fakultas Ekologi 

Manusia, Institute 

Pertanian Bogor 

Pengaruh Efikasi 

Diri, Harga Diri, 

Dan Motivasi 

Balajar Terhadap 

Prestasi 

Akademik 

Siswa Kelas 

Regular Dikota 

Bogor 

1. Sebagian besar siswa akselerasi, SBI, dan regular 

memiliki harga diri, efikasi diri, dan motivasi belajar 

pada kategori sedang 

2. Efikasi diri berhubungan signifikan dengan motivasi 

instrinsik dan ekstrinsik 

3. Motivasi instrinsik signifikan negatif dengan prestasi 

akademik pada kognitif akademik pada kognitif dan 

psikomotor 

4. Umi Khasanah 

Andian Ari 

Istiningrum Jurnal 

Pendidikan Akuntansi 

Indonesia Vol. X, 

No.2, Tahun 

(2016)Umi Khasanah 

& Andian Ari 

Istiningrum Halaman 

95-113 

Pengaruh 

Persepsi Siswa 

Tentang Metode 

Mengajar Guru, 

Displin Belajar, 

Dan Motivasi 

Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar 

 1. Persepsi siwa tentang metode mengajar guru 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar 

2. Motivasi belajar memoderasi pengaruh persepsi siswa 

tentang metode mengajar guru terhadap prestasi belajar 

akuntasi 

3. Disiplin belajar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar akuntansi 

4. Motivasi belajar memoderasi pengaruh disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi 



28 

 

 

 

5. Persepsi siswa tentang metode mengajar guru dan 

disiplin 

6. Belajar secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi 

7. Motivasi belajar memoderasi pengaruh persepsi siswa 

tentang metode mengajar guru dan disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi 

5. Sufirmansyah 

Didaktika Religia 

Volume 3, No. 2 

Tahun 2015 

Pengaruh Efikasi 

Diri Dan 

Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi 

Belajar 

Mahasiswa 

Pascasarjana 

Prodi Pai Stain 

Kediri Belajar 

1. Efikasi diri berpengaruh tehadap prestasi belajar 

mahasiswa sebesar 64%, dan sisanya 32,6% dipengaruhi 

faktor lain di luar model. 

2. Pengaruh total efikasi diri terhadap prestasi belajar/ipk 

mahasiswa melalui motivasi sebagai variable 

intervening sebesar 82,4% dan sisanya 17,6% 

dipengaruhi faktor lain di luar model. 

6. Nur Rofiah Darojah, 

Hady Siti Hadijah 

Jurnal Pendidikan 

Manajemen 

Perkantoran Fakultas 

Pengaruh 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

Dan Motivasi 

Populasi Dari 

Penelitian Ini 

Adalah Seluruh 

Siswa Kelas X 

1. Kompetensi kepribadian guru bepengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi belajar siswa 

2. Motivasi belajar siswa berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa. 
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Pendidikan Ekonomi 

Dan Bisnis, 

Universitas 

Pendidikan Indonesia 

Terhadap Prestasi 

Belajar 

Administrasi 

Perkantoran 

3. Kompetensi kepribadian guru berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa melalui belajar 

siswa. 

7.  Nasrul Muhamad 

Rizal  (2018) 

Pengaruh Self-

efficacy dan 

Motivasi Belajar 

terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

Pada Mata 

Pelajaran 

Ekonomi 

Siswa Kelas XI 

IPS/IIS SMA 

Negeri di 

Kabupaten 

Garut 

1. Self-efficacy berada pada kategori sangat tinggi, 

motivasi belajar berada pada kategori sangat tinggi, dan 

hasil belajar siswa berada pada kategori sedang;  

2. Self-efficacy berpengaruh positif terhadap motivasi 

belajar siswa kelas XI IPS/IIS SMA Negeri di 

Kabupaten Garut;  

3. Self-efficacy berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI IPS/IIS SMA Negeri di Kabupaten 

Garut;  

4. Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI IPS/IIS SMA Negeri di 

Kabupaten Garut 
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C. Kerangka Pemikiran 

Self efficacy merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam 

melakukan suatu tindakan atau aktifitas untuk dapat mencapai suatu hasil dari tujuan 

yang telah ditetapkan. Seorang siswa yang memiliki self efficacy cenderung dapat 

menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa memiliki ketergantungan terhadap orang 

lain, peranan penting yang dimiliki oleh self efficacy sangat membantu dalam 

perubahan tingkah laku dan cara belajar individu terutama dalam membangun karakter 

mengenai kemandirian saat proses belajar. Jika seorang individu memiliki self efficacy 

yang baik akan berdampak baik pula dalam tingkah lakunya saat pembelajaran, segala 

permasalahan terhadap tugas yang diberikan akan dikerjakan dengan penuh keyakinan 

tanpa bergantung terhadap orang lain. Sebaliknya, jika seorang individu memiliki self 

efficacy yang kurang baik akan berdampak rendahnya kemampuan yang dimiliki dalam 

menyelesaikan tugas sehingga memungkinkan individu tersebut untuk bergantung 

terhadap orang lain. 

Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau penggerak siswa untuk dapat 

melakukan aktifitasnya di bidang pendidikan terutama saat belajar untuk dapat meraih 

prestasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seorang individu yang memiliki 

motivasi belajar akan terlihat saat selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya 

secara terus menerus dan konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Individu 

yang memiliki motivasi belajar tinggi akan dapat menyelesaikan segala kewajibannya 

terutama dalam menyelesaikan tugas-tugasnya akan tekun dan memiliki kemandirian 

yang tinggi. Sedangkan individu yang memiliki motivasi belajar rendah akan terlihat 

saat menyelesaikan tugas-tugasnya secara malas dan tidak memiliki kemandirian 

belajar yang rendah. Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar karena dengan 

adanya motivasi belajar akan mendorong semangat dalam belajar. Sebaliknya, 

rendahnya motivasi menimbulkan lemahnya semangat belajar. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah self efficacy. 

Individu yang memiliki semangat kerja keras tanpa adanya keberhasilan yang 

diharapkan membuktikan tidak adanya kepercayaan mereka dalam melakukan dan 

mempertahankan usaha yang lebih tinggi. Upaya tinggi yang memiliki hubungan 
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searah yang positif dengan suatu keyakinan dalam anggapan hal yang dilakukan 

tersebut dapat dilakukan dengan kerja keras, tetapi akan sebaliknya jika hubungannya 

searah negative dengan keyakinan yang dimiliki akan timbul anggapan bahwa 

kemampuan yang dimiliki hanya sebagai topeng sehingga perjuangan tersebt kurang 

dari kemampuannya.  

Seperti yang dikemukakan oleh Bandura & Watts (1996, hlm. 6) bahwa 

Mereka yang memiliki rasa keberhasilan yang tinggi memvisualisasikan skenario 

keberhasilan yang memberikan panduan positif dan dukungan untuk kinerja. 

Mereka yang meragukan kemampuannya memvisualisasikan skenario kegagalan 

dan memikirkan banyak hal yang bisa salah maka sulit untuk mencapai banyak hal 

saat berjuang melawan keraguan diri. 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat  Kreitner & Kinicki dalam Rahman (2014, hlm. 

9) yang menjelaskan perbedaan pola perilaku (behavior pattern antara seseorang yang 

mempunyai self-efficacy tinggi dengan seseorang yang mempunyai self-efficacy rendah 

yang dapat di lihat dalam diagram berikut. 

 

Gambar 2. 1  

Diagram Perbedaan Pola Perilaku Self-Efficcay Tinggi Dan Pola Perilaku Self-

Efficacy Rendah 

Diadaptasi dari Rahman (2014, hlm. 9) 
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Jika seorang individu dapat mencapai keberhasilan dalam belajar sesuai dengan 

tujuannya, lalu dia memiliki kemampuan dalam mencapai keberhasilan yang 

diinginkan maka akan dijadikan dorongan dalam meminimalisir suatu kegagalan. 

Sehingga siswa akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan baik 

dan akan menimbulkan motivasi belajar atau orientasi belajar yang tinggi. Berbeda hal 

apabila individu tidak memiliki kepercayaan bahwa dia mampu, maka individu tersebut 

akan memiliki aspirasi (cita-cita) yang rendah dan komitmen yang lemah terhadap 

orientasi yang ingin dicapai.  

Bandura dalam Hanafy (2014, hlm. 17) ada tiga dimensi dalam self efficacy yang 

mempengaruhi motivasi belajar atau proses belajar menurut yaitu tingkat kesulitan 

(level), luas bidang perilaku (generality), dan kekuatan (strength) dimana pada setiap 

dimensi terdapat cara-cara individu agar dapat melakukan kemampuannya sesuai 

dengan yang telah dimilikinya. 

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa self efficacy memberikan pengaruh 

terhadap motivasi belajar. Maka dari itu, peneliti perlu merumuskan kerangka 

pemikiran agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasannya. Self efficacy dalam 

kaitannya dengan motivasi belajar dapat di ilustrasikan dalam kerangka pemikiran 

berikut ini. 
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Gambar 2. 2 

Kerangka Pemikiran 

Sumber: hasil pengolahan data 
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Berdasarkan paparan tersebut, dalam penelitian ini hubungan antar variabel 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 3 

Paradigma Penelitian 

 

Keterangan: 

X   : Self Efficacy (Efikasi Diri) 

Y   : Motivasi Belajar 

  : Pengaruh X terhadap Y 

ε  : Faktor lain yang mempengaruhi Y (tidak diteliti) 

 

D. Asumsi Dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online asumsi didefinisikan 

sebagai “dugaan yang diterima sebagai dasar” dan atau “landasan berpikir yang 

dianggap benar”. Dapat disimpulkan bahwa asumsi adalah sesuatu yang telah 

dipikirkan tetapi belum diketahui kebenarannya, serta membutuhkan pembuktian agar 

dugaan tersebut dapat menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. 

Dalam buku panduan Penulisan KTI FKIP Unpas (2020, hlm. 22) ”asumsi 

merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima peneliti, yang dimana 

asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis”. Adapun asumsi dalam 

penelitian ini yaitu self efficacy dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa yang 

dimiliki oleh peserta didik. 

                                                 ε 

Y = f (X) 
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2. Hipotesis 

Menurut (Sugiyono, 2018, hlm. 63) “hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

penulis mengajukan hipotesis untuk penelitian ini, yaitu: 

H0: pyx = 0 =   Tidak terdapat pengaruh antara self efficacy terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 15 

Bandung. 

Ha: pyx ≠ 0 = Terdapat pengaruh antara self efficacy terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 15 Bandung. 

 


