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II. KAJIAN TEORI 

 

 

A. Self-efficacy 

 

1. Pengertian  Self-Efficacy 

 

Bandura mendefinisikan bahwa self-efficacy adalah keyakinan individu mengenai 

kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil tertentu. Bandura dan Nancy (1977) 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. Selain itu, Baron dan Byrne 

(Ghufron dan Rinaswita, 2010) juga mendefinisikan self-efficacy sebagai evaluasi 

seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu 

tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan.   

 

Lebih lanjut, Woolfolk (Andiny, 2008: 7) menyatakan bahwa secara umum self-

efficacy adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri atau tingkat 

keyakinan mengenai seberapa besar kemampuannya dalam mengerjakan suatu 

tugas tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas, 

self-efficacy dapat didefinisikan sebagai keyakinan seorang individu terhadap 

kemampuan yang dimilikinya untuk mengatasi hambatan guna mencapai tujuan 
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yang diinginkan. Tinggi atau rendahnya self-efficacy yang dimiliki oleh seorang 

individu berbeda-beda dalam setiap bidang tertentu. 

 

Menurut Gist (Riggio, 1990), perasaan self-efficacy memainkan suatu peran 

penting dalam memotivasi pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

menantang dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Seseorang yang 

percaya dengan kemampuan yang dimilikinya akan memberikan dampak terhadap 

perilaku, motivasi, dan akhirnya akan menentukan keberhasilan atau 

kegagalannya. Self-efficacy dapat membuat seseorang menggunakan kemampuan 

mereka untuk menafsirkan faktor internal dan eksternal ke dalam tindakan nyata.  

 

Menurut Young (Rachmawati, 2012: 18), individu dengan self-efficacy tinggi 

percaya bahwa ia dapat mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntutan situasi dan 

memiliki harapan yang realistik. Namun apabila harapan yang dimaksud tidak 

masuk akal, maka kemungkinan ia akan menjumpai serangkaian penilaian yang 

buruk, bahkan mungkin hingga titik 0 (nol). Kondisi ini memberikan dampak 

negatif terhadap individu tersebut karena dapat mengarahkan dirinya ke dalam 

kondisi depresi.  

 

Maddux (Widyastuti, 2010: 32) menguraikan beberapa makna dan karakteristik 

dari self-efficacy, yaitu: 

a. Self-efficacy merupakan keterampilan yang berkenaan dengan apa yang 

diyakini atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau 

menyelesaikan sesuatu dengan keterampilan yang dimilikinya dalam situasi 

atau kondisi tertentu. Biasanya terungkap dari pernyataan “Saya yakin dapat 

mengerjakannya”. 
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b. Self-efficacy bukan menggambarkan tentang motif, dorongan, atau kebutuhan 

lain yang dikontrol. 

c. Self-efficacy ialah keyakinan seseorang tentang kemampuannya dalam 

mengkoordinir, mengerahkan keterampilan dan kemampuan dalam mengubah 

serta menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan. 

d. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap apa yang mampu 

dilakukannya. 

e. Proporsi self-efficacy dalam domain harga diri (self-etseem) secara langsung 

berperan penting dalam menempatkan diri seseorang. 

f. Self-efficacy secara sederhana menggambarkan keyakinan seseorang untuk 

menampilkan perilaku produktif. 

g. Self-efficacy diidentifikasi dan diukur bukan sebagai suatu ciri tetapi sebagai 

keyakinan tentang kemampuan untuk mengkoordinir berbagai keterampilan 

dan kemampuan mencapai tujuan yang diharapkan, dalam domain dan kondisi 

atau keadaan khusus. 

h. Self-efficacy berkembang sepanjang waktu dan diperoleh melalui suatu 

pengalaman yang berlangsung sepanjang hayat. 

 

2. Faktor yang memengaruhi self-efficacy 

 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self-efficacy seseorang. 

Menurut Bandura dan Nancy (1977: 288),  

 “Expectations of personal efficacy stem from four main sources of 

information include performance accomplishments, the vicariuos 

experiences of observing others succeed through their efforts, verbal 

persuasion that one possesses the capabilities to cope successfully, and 

states of physiological arousal from which people judge their level of 

anxiety and vulnerability to stress”. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa self-efficacy berasal dari empat 

sumber informasi yang meliputi pengalaman keberhasilan, pengalaman orang lain, 

persuasi verbal, dan kondisi fisiologis. Berikut ini merupakan empat sumber 

informasi self-efficacy menurut Bandura yang dijelaskan secara lebih rinci. 

 

a. Pengalaman keberhasilan (mastery experiance) 

 

Sumber informasi ini memberikan pengaruh besar pada self-efficacy individu 

karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi individu secara nyata 

yang berupa keberhasilan dan kegagalan. Pengalaman keberhasilan akan 

menaikkan self-efficacy dari individu, sedangkan pengalaman kegagalan akan 

menurunkannya. 

 

b. Pengalaman orang lain (vicarious experience) 

 

Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang sebanding 

dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan self-efficacy individu dalam 

mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula sebaliknya, pengamatan terhadap 

kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian individu mengenai 

kemampuannya dan individu akan mengurangi usaha yang dilakukan. 

 

c. Persuasi verbal (verbal persuation) 

 

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

sehingga dapat meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki yang dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Individu 
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yang diyakinkan secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk 

mencapai suatu keberhasilan.  

 

d. Kondisi fisiologis (physioligical state) 

 

Individu akan mendasarkan informasi mengenai kondisi fisiologis mereka untuk 

menilai kemampuannya. Ketegangan fisik dalam situasi yang menekan dipandang 

individu sebagai suatu tanda ketidakmampuan karena hal itu dapat melemahkan 

performansi kerja individu tersebut. 

 

Selain keempat sumber self-efficacy yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat self-efficacy seseorang. Menurut 

Bandura (Andiny, 2008: 9), tingkat self-efficacy seseorang dipengaruhi oleh sifat 

dari tugas yang dihadapi individu, insentif eksternal (reward) yang diterima 

individu dari orang lain, status atau peran individu dalam lingkungannya dan 

Informasi tentang kemampuan diri yang dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Sifat dari tugas yang dihadapi individu 

 

Sifat tugas dalam hal ini meliputi tingkat kesulitan dan komplesitas dari tugas 

yang dihadapi. Semakin sedikit jenis tugas yang dapat dikerjakan dan tingkat 

kesulitan tugas yang relatif mudah, maka makin besar kecenderungan individu 

untuk menilai rendah kemampuannya sehingga akan menurunkan self-efficacy. 

Sebaiknya, apabila orang tersebut mampu menyelesaikan bermacam-macam tugas 

dengan tingkat kesulitan yang berbeda, maka individu akan menilai dirinya 

mempunyai kemampuan sehingga akan meningkatkan self-efficacy yang 

dimiliknya. 
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b. Insentif eksternal (reward) yang diterima individu dari orang lain 

 

Semakin besar insentif yang diperoleh seseorang dalam penyelesaian tugas, maka 

semakin tinggi derajat self-efficacy yang dimilikinya. Seseorang akan terus 

meningkatkan upaya guna memperoleh insentif yang lebih.  

 

c. Status atau peran individu dalam lingkungannya 

 

Seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi dalam lingkungannya atau 

kelompoknya akan mempunyai derajat kontrol yang lebih besar pula sehingga 

memiliki self-efficacy yang lebih tinggi. Ia memiliki keyakinan diri yang lebih 

atas kemampuan yang dimilikinya. 

 

d. Informasi tentang kemampuan diri 

 

Informasi yang disampaikan orang lain secara langsung bahwa seseorang 

mempunyai kemampuan tinggi, dapat menambah keyakinan diri seseoranng 

sehingga mereka akan mengerjakan suatu tugas dengan sebaik mungkin. Namun 

apabila seseorang mendapat informasi kemampuannya rendah maka akan 

menurunkan self-efficacy sehingga kinerja yang ditampilkan rendah. 

 

3. Cara mengembangkan self-efficacy 

 

Secara umum self-efficacy dapat dikembangkan melalui empat cara, yaitu: 

a. Memilih hal-hal yang diharapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Seiring dengan 

berjalannya waktu, individu akan dapat terlatih untuk memilih sasaran yang 

kian tinggi dan memilih kesulitan yang tinggi untuk dicapai. 
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b. Memisahkan kinerja yang tejadi di masa lalu dengan kegiatan atau aktivitas 

yang sedang dihadapi. Hal ini penting untuk dilakukan karena individu harus 

banyak belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu, bahwa misalnya 

dirinya tidak boleh melakukan kesalahan dan kegagalan yang sama. 

Kegagalan di masa lalu adalah suatu cara untuk dapat mengembangkan 

strategi yang lebih baik lagi dalam berusaha di masa sekarang dan yang akan 

datang.  

c. Menjaga hasil kinerja yang baik yang sudah dimiliki. Memiliki kesadaran 

akan kesuksesan yang telah didapat adalah penting artinya untuk tidak 

menjadi lengah dan tetap fokus terhadap tujuan-tujuan lainnya di masa 

mendatang. 

d. Membuat daftar situasi atau keadaan mulai dari yang paling sulit ke yang 

paling mudah dihadapi, keyakinan bahwa individu dapat menguasai situasi 

dan menghasilkan hasil-hasil yang positif. 

 

Menurut Bandura (Feist, 2008: 415-416), tinggi-rendahnya self-efficacy 

berkombinasi dengan lingkungan yang responsif dan tidak responsif untuk 

menghasilkan empat variabel yang paling bisa diprediksi yaitu sebagai berikut.  

a. Bila Self-Efficacy tinggi dan lingkungan responsif, hasil yang paling bisa 

diperkirakan adalah kesuksesan. 

b. Bila Self-Efficacy rendah dan lingkungan renponsif, manusia dapat menjadi 

depresi saat mereka mengamati orang lain berhasil menyelesaikan tugas-tugas 

yang menurut mereka sulit. 
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c. Bila Self-Efficacy tinggi bertemu dengan situasi lingkungan yang tidak 

responsif, manusia biasanya akan berusaha keras mengubah lingkungan, 

misalnya melakukan protes, aktivisme sosial. 

d. Bila Self-Efficacy rendah berkombinasi dengan lingkungan yang tidak 

responsif, manusia akan melakukan apati, mudah menyerah, merasa tidak 

berdaya.  

 

4. Pengaruh self-efficacy terhadap manusia 

 

Menurut Hidayat (2011: 157), apapun faktor yang memengaruhi sebuah perilaku, 

pada dasarnya berakar pada keyakinan bahwa mereka dapat mencapai target yang 

diharapkan. Orang yang memiliki self-efficacy cenderung memilih tugas-tugas 

atau kegiatan-kegiatan yang membuat mereka merasa kompeten dan percaya diri, 

dan sebaliknya akan menghindari kegiatan yang mereka anggap tidak dapat 

diselesaikan. Apabila seorang individu memiliki keyakinan diri yang besar untuk 

dapat menyelesaikan suatu masalah, ia cenderung memiliki usaha yang lebih 

hingga mencapai tujuan yang diinginkan.  

 

Bandura menjelaskan bahwa self-efficacy seseorang akan mempengaruhi 

tindakan, upaya, ketekunan, fleksibilitas, dan realisasi tujuan dari individu 

sehingga self-efficacy yang terkait dengan kemampuan seseorang seringkali 

menentukan outcome sebelum tindakan terjadi. Seseorang dengan self-efficacy 

yang tinggi mampu meningkatkan upaya dan selalu optimis dalam melakukan 

suatu kegiatan. Mereka akan terus berusaha untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 
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5. Fungsi Self-Efficacy 

 

Menurut Bandura persepsi diri atas efficacy yang berlangsung dalam diri individu 

keberadaanya merupakan fungsi yang menentukan bagaimana cara individu 

bertindak, memberikan pola-pola pemikiran dan reaksi emosi. Individu akan 

bertindak sesuai dengan self-efficacy yang dimiliki. Apabila self-efficacy yang 

dimiliki tinggi, ia akan terus meningkatkan upaya untuk dapat menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Secara lebih rinci pengaruh dan fungsi self-efficacy 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

a. Pemilihan Perilaku 

 

Bandura menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang harus membuat 

keputusan untuk mencoba berbagai tindakan dan seberapa lama menghadapi 

kesulitan-kesulitan. Teori belajar sosial menyatakan bahwa permulaan dan 

pengaturan transaksi dengan lingkungan sebagian ditentukan oleh penilaian self-

efficacy, orang cenderung menghindari situasi-situasi yang diyakini melampaui 

kemampuannya, akan tetapi dengan penuh keyakinan, mereka akan mengambil 

dan melakukan kegiatan yang diperkirakan dapat diatasinya. Self-efficacy yang 

mendorong individu untuk terlibat aktif dalam suatu kegiatan, akan mendorong 

perkembangan kompetensi. Sebaliknya, self-efficacy yang mengarahkan individu 

untuk menghindari lingkungan dan kegiatan akan memperlambat perkembangan 

kompetensi dan melindungi persepsi diri yang negatif dari perubahan yang akan 

membangun individu. Jika hal ini terjadi, individu tersebut akan mengalami 

kesulitan untuk berkembang. 
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b. Besar upaya dan ketekunan 

 

Penilaian efficacy menentukan seberapa besar usaha yang dikeluarkan, dan 

seberapa kuat inividu bertahan dalam rintangan dan pengalaman yang 

menyakitkan. Semakin kuat presepsi self-efficacy maka akan semakin giat dan 

tekun usaha individu ketika menghadapi kesulitan, individu yang mempunyai 

keraguan tentang kemampuannya akan mengurangi usahanya bahkan individu 

tersebut akan menyerah.  Sedangkan mereka yang memiliki efficacy yang kuat, 

akan menggunakan usaha yang lebih besar untuk mengatasi tantangan. Dengan 

kata lain usaha manusia untuk mencapai sesuatu memerlukan perasaan 

keunggulan pribadi (sense of personal efficacy) yang optimis.  

 

Penilaian self-efficacy yang rendah merupakan hambatan internal menuju 

kemajuan dan menghalangi kemampuan untuk mengatasi hambatan eksternal 

secara efektif. Self-efficacy yang rendah dapat menghalangi usaha meskipun 

individu memiliki keterampilan, dan keadaan ini akan lebih mudah untuk 

menyebabkan individu putus asa. 

 

c. Pola berpikir dan reaksi emosional 

 

Penilaian individu tentang kemampuannya juga akan mempengaruhi pola berfikir 

dan reaksi emosional mereka. Individu yang menilai dirinya inefficacy dalam 

menghadapi tuntutan lingkungan akan mengalami defisiensi personal, dan akan 

berpikir tentang potensi kesulitan yang lebih besar dari sebenarnya. Akibat dari 

fikiran tersebut akan menghasilkan reaksi emosional yang tinggi, sepanjang orang 

percaya mereka dapat mencegah, mengurangi atau mungkin mengakhiri peristiwa 

yang menyakitkan (aversive) mereka mempunyai sedikit alasan untuk takut. Dan 
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perubahan-perubahan akan jelas dalam intensitas reaksi sebagai fungsi  self-

efficacy yang berbeda membuktikan, bahwa stres yang berlebihan disebabkan 

oleh persepsi ineficacy dari tugas-tugas itu sendiri. 

 

Dalam memecahkan masalah yang sulit, individu yang mempunyai efficacy tinggi 

cenderung mengatribusikan kegagalannya pada usaha-usaha yang kurang, 

sedangkan individu yang memiliki efficacy rendah, menganggap kegagalan 

berasal dari kurangnya kemampuan. 

 

6. Aspek-aspek self-efficacy 

 

Menurut Bandura (Ghufron dan Rinaswita, 2010: 80), self-efficacy pada setiap 

individu akan berbeda satu individu dengan yang lainnya berdasarkan tiga 

dimensi. Berikut adalah tiga dimensi tersebut. 

 

a. Dimensi tingkat (magnitude/level) 

 

Dimensi ini berhubungan dengan tingkat kesulitan terhadap masalah yang 

dihadapi oleh seorang individu. Dalam hal ini apakah individu mampu 

menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Apabila individu dihadapkan pada 

tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitan tertentu, maka self-efficacy 

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

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

yang disarankan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada 

masing-masing tingkat. Dimensi ini berdampak pada pemilihan tingkah laku yang 

akan dicoba atau dihindari. Apabila seorang individu merasa mampu untuk 
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melakukan tugas yang diberikan maka ia akan mencoba menyelesaikannya begitu 

pula sebaliknya.  

 

b. Dimensi kekuatan (strength) 

 

Dimensi ini berhubungan dengan tingkat kekuatan atau kelemahan keyakinan atau 

pengharapan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Keyakinan yang 

kurang terhadap kemampuan yang dimilikinya akan berdampak pada mudah 

digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya, 

keyakinan yang tinggi mendorong individu tetap bertahan dalam usahanya. 

Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang menunjang. Dimensi ini 

biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level, yaitu makin tinggi taraf 

kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. 

 

c. Dimensi Generalisasi (generality) 

 

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku keyakinan individu akan 

kemampuannya untuk mencapai suatu keberhasilan. Individu dapat merasa yakin 

atau tidak yakin terhadap kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada suatu 

aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang 

bervariasi.  

 

Dalam penelitian ini, self-efficacy dipandang sebagai keyakinan diri seseorang 

terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan kemampuan berpikir 

kritisnya. Pengukuran self-efficacy dalam penelitian ini difokuskan pada tiga 
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dimensi yaitu dimensi magnitude/level, dimensi strength, dan dimensi generality 

yang kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator. 

 

B. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat penting bagi 

setiap orang untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan berpikir serius, aktif 

dan teliti dalam menganalisis semua informasi yang ada dengan menyertakan 

alasan yang logis sehingga setiap tindakan yang dilakukan adalah benar. Indikator 

analisis dan evaluasi yang terdapat pada kemampuan berpikir matematis siswa 

merupakan salah satu ranah kognitif yang termasuk ke dalam kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Widodo (Sari, 2012: 2) mengatakan bahwa taksonomi Bloom versi 

baru terdiri atas remember (mengingat), understand (memahami), apply 

(mangaplikasikan), analyze (menganalisis), evaluate (mengevaluasi) dan create 

(berkreasi/membuat).  

 

Berpikir kritis merupakan proses terorganisasi yang melibatkan aktivitas mental 

seperti dalam upaya pemecahan masalah (problem solving), pengambilan 

keputusan (decision making), analisis asumsi (analyzing asumption) dan inkuiri 

sains (saintifik inquiry). Menurut Parnes (Sudiarta, 2005: 534), kemampuan 

berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisa fakta, mengorganisasi 

ide-ide, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, membuat suatu 

kesimpulan, mempertimbangkan argumen, dan memecahkan masalah. Hassoubah 

(Dwijananti, 2010: 211) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara 

beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa 

yang harus dipercayai dan dilakukan.  
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Lebih lanjut, Scriven dan Paul (Yunarti, 2010: 27) menyatakan bahwa berpikir 

kritis merupakan proses kognitif yang aktif dan disiplin serta digunakan dalam 

aktivitas mental  seperti melakukan konseptualisasi, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis dan mengevaluasi informasi. Settersen dan Laure (Mulyaningsih, 

2011: 28-29) juga mengungkapkan bahwa pemikiran kritis meliputi identifikasi 

adanya masalah, analisis semua informasi yang berkaitan dengan masalah, 

evaluasi informasi, dan membuat kesimpulan.  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

berpikir kritis adalah proses membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan 

suatu masalah tertentu. Pembuatan keputusan dilakukan dengan cara menganalisa 

fakta, mengorganisasi ide-ide, mempertahankan pendapat, membuat 

perbandingan, membuat suatu kesimpulan, mempertimbangkan argumen, dan 

memecahkan masalah.  

 

Kemampuan berpikir kritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks dalam 

aktivitas mental yang meliputi: interpretasi (kemampuan untuk memahami dan 

mengungkapkan makna dari berbagai kejadian atau informasi yang dihadapi), 

analisis (kemampuan untuk membuat rincian atau uraian serta mengidentifikasi 

hubungan yang berada di antara pernyataan, pertanyaan, atau konsep dari suatu 

representasi) dan evaluasi (kemampuan untuk menilai dan mengkritisi kredibilitas 

pernyataan-pernyataan atau representasi-representasi).  

 

Menurut Ennis (Hartati, 2010: 131), terdapat lima kerangka berpikir kritis dalam 

menganalisis konsep, yaitu: 1) memberi penjelasan sederhana, 2) membangun 
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keterampilan dasar, 3) menyimpulkan, dan 4) membuat penjelasan lebih lanjut, 

serta 5) menerapkan strategi dan taktik. Kerangka berpikir kritis ini 

mengembangkan proses berpikir kritis ketika seseorang mengumpulkan dan 

menghubungkan informasi yang ada dan memutuskan langkah untuk bertindak 

dan mengambil keputusan dari kegiatan yang dilakukan.  

 

Adanya evaluasi dalam berpikir kritis menjadikan jenis berpikir ini sebagai jenis 

berpikir tingkat tinggi karena untuk dapat mengevaluasi seseorang harus mampu 

memahami masalah yang ada, lalu mengumpulkan data atau informasi yang 

dibutuhkan, dan kemudian menganalisis data yang diperoleh.  Aktivitas-aktivitas 

ini membutuhkan pemikiran yang mendalam, disiplin, dan logis agar dapat 

menghasilkan keputusan yang tepat.  

 

Sebagian besar masyarakat menilai bahwa kemampuan berpikir kritis yang 

dimiliki oleh seseorang berkaitan kecerdasan yang dimilikinya. Hal ini disebabkan 

oleh kemampuan beripikir kritis yang tergolong ke dalam kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Mereka menganggap bahwa hanya orang-orang dengan kecerdasan 

tinggi saja yang mampu berpikir kritis. Sebaliknya, seseorang dengan kecerdasan 

yang kurang memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah. 

 

Dengan adanya kemampuan berpikir kritis, seseorang akan lebih berhati-hati 

untuk mengambil suatu keputusan. Hal ini selaras dengan tujuan berpikir kritis 

yang disampaikan Nurhadi dan Senduk (Sari, 2012: 2) yaitu menciptakan suatu 

semangat berpikir kritis yang mendorong siswa mempertanyakan apa yang 

mereka dengar dan mengkaji pikiran mereka sendiri untuk memastikan tidak 

terjadi logika yang tidak konsisten atau keliru.  
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Menurut Cottrell (Yunarti, 2010: 32), terdapat beberapa keuntungan yang akan 

dirasakan seseorang apabila memiliki karakter sebagai pemikir kritis. 

Keuntungan-keuntungan tersebut adalah: 1) dapat meningkatkan perhatian dan 

pengamatan, 2) lebih fokus dalam membaca, 3) dapat meningkatkan kemampuan 

untuk mengidentifikasi penting atau tidak pentingnya sebuah informasi, 4) 

meningkatkan kemampuan untuk merespon sebuah informasi, 5) memiliki 

kemampuan menganalisis sesuatu objek dengan baik. 

 

Keuntungan-keuntungan yang dijabarkan di atas, dapat membuat para pemikir 

kritis lebih mudah memilih informasi utama dan mangabaikan informasi yang 

kurang relevan berdasarkan perhatian dan pengamatannya.  Pentingnya kemam-

puan untuk memilih informasi utama tersebut akan membuat seseorang mampu 

menyelesaikan suatu masalah dengan analisis yang tepat. Dengan demikian, 

keputusan-keputusan yang diambil pun akan berakhir dengan penyelesaian 

masalah yang baik. 

 

Salah satu model berpikir kritis yang dikenal saat ini adalah model yang disusun 

oleh Richard Paul. Menurut Moseley, D. et al. (Yunarti, 2010: 33) model berpikir 

kritis dari Richard Paul terdiri atas empat bagian yaitu: 1) elemen-elemen 

penalaran (sering juga dinamakan elemen-elemen berpikir), 2). Standar-standar 

berpikir kritis, 3) kemampuan-kemampuan intelektual, dan 4) karakter intelektual. 

Model Richard Paul lebih mengarah kepada cara-cara berpikir yang benar untuk 

diaplikasikan ke dalam elemen-elemen berpikir. Hasil akhir yang dituju adalah 

untuk mengembangkan karakter-karakter intelektual.  

 

 



25 
 

C. Self-efficacy Berpikir Kritis Matematis 

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berpikir kritis matematis adalah proses 

membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu 

dengan cara menganalisa fakta, mengorganisasi ide-ide, mempertahankan 

pendapat, membuat perbandingan, membuat suatu kesimpulan, memper-

timbangkan argumen, dan memecahkan masalah matematika. Sedangkan self-

efficacy dapat didefinisikan sebagai keyakinan seorang individu terhadap 

kemampuan yang dimilikinya untuk mengatasi hambatan guna mencapai tujuan 

yang diinginkan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa self-efficacy berpikir kritis matematis merupakan keyakinan diri seorang 

individu terhadap kemampuan berpikir kritis guna membuat keputusan yang tepat 

dalam menyelesaikan masalah matematika yang dihadapi. 

 

Self-efficacy berpikir kritis matematis siswa diukur berdasarkan tiga dimensi self-

efficacy yaitu dimensi magnitude/level, dimensi strength, dan dimensi generality 

yang disesuaikan dengan indikator berpikir kritis matematis yaitu interpretasi 

(kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan makna dari berbagai kejadian 

atau informasi yang dihadapi), analisis (kemampuan untuk membuat rincian atau 

uraian serta mengidentifikasi hubungan yang berada di antara pernyataan, 

pertanyaan, atau konsep dari suatu representasi), dan evaluasi (kemampuan untuk 

menilai dan mengkritisi kredibilitas pernyataan-pernyataan atau representasi-

representasi). Indikator self-efficacy berpikir kritis matematis yang digunakan 

dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang dikembangkan oleh Sudrajat 
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(2008) sehingga indikator self-efficacy berpikir kritis matematis siswa dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Merasa berminat dalam menjawab pertanyaan yang melibatkan berpikir kritis 

matematis. 

b. Merasa optimis dalam menjawab pertanyaan yang melibatkan berpikir kritis 

matematis. 

c. Merasa yakin dapat menjawab pertanyaan yang melibatkan berpikir kritis 

matematis. 

d. Meningkatkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

berpikir kritis matematis. 

e. Berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan berpikir 

kritis matematis. 

f. Menyikapi situasi dan kondisi yang beragam dengan cara yang positif. 

g. Berpedoman pada pengalaman belajar sebelumnya. 

 

Slameto (1991: 182) menyatakan bahwa minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat akan 

mengarahkan tindakan individu pada perasaan senang ataupun tidak senang. 

Individu yang berminat terhadap suatu tugas akan memiliki perasaan senang 

ketika mengerjakan tugas tersebut. 

 

Menurut Gufron dan Rinaswita (2010: 98), optimisme adalah kecenderungan pada 

individu untuk memandang segala sesuatu hal dari sisi dan kondisi keberuntungan 

diri sendiri. Orang yang optimis merasa yakin memiliki kekuatan untuk 

menghilangkan pemikiran negatif, berusaha meningkatkan kekuatan diri, 
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menggunakan pemikiran yang inovatif untuk mencapai kesuksesan, dan berusaha 

gembira, meskipun tidak dalam kondisi bahagia. Individu yang optimis memiliki 

impian untuk mencapai tujuan, berjuang dengan sekuat tenaga, dan tidak ingin 

duduk berdiam diri menanti keberhasilan yang akan diberikan oleh orang lain. 

Individu optimis ingin melakukan sendiri segala sesuatunya dan tidak ingin 

memikirkan ketidakberhasilan sebelum mencobanya. Individu yang optimis 

berpikir yang terbaik, tetapi juga memahami untuk memilih bagian masa yang 

memang dibutuhkan sebagai ukuran untuk mencari jalan. 

 

Trow (Djaali, 2009: 114) mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental 

atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Lebih 

lanjut, Harlen (1985: 44-45) mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan 

atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapai suatu objek 

tertentu atau situasi tertentu. Terdapat lima ciri khas kecenderungan tingkah laku 

seseorang yang bisa dijadikan indikator sikap terhadap tugas, yaitu (1) hasrat 

ingin tahu, (2) respek kepada fakta, (3) fleksibel dalam berpikir dan bertindak, (4) 

mempunyai pikiran kritis, dan (5) peka terhadap lingkungan/ kehidupan.  

 

D. Metode Socrates 

 

Metode Socrates merupakan metode pembelajaran yang menggunakan penalaran-

penalaran seorang individu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang 

lain. Metode Socrates dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa pengetahuan 

yang dimiliki seseorang benar atau salah dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan untuk memvalidasi jawaban seseorang. Metode Socrates muncul 

ketika seseorang meminta lawan bicaranya untuk lebih dulu mendefinisikan 
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permasalahan yang menjadi bahan diskusi, dari hakikat hingga memperoleh 

kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah diberikan sebelumnya. Dalam 

proses pembelajaran, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terus 

menerus dilakukan hingga siswa memperoleh suatu kesimpulan tertentu dengan 

sendirinya.  

 

Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti, 2010: 47) mendefinisikan metode Socrates 

sebagai sebuah proses diskusi yang dipimpin guru untuk membuat siswa 

mempertanyakan validitas penalarannya atau untuk mencapai sebuah kesimpulan.  

Dalam pembelajaran yang menggunakan metode Socrates memuat dialog antara 

guru dan siswa untuk memancing kemampuan berpikir kritis siswa. Dialog 

tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan induktif yang nantinya dapat diperoleh 

kesimpulan secara umum tentang suatu konsep.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode Socrates adalah 

metode yang memuat dialog atau diskusi yang dipimpin oleh guru melalui 

pertanyaan-pertanyaan induktif untuk menguji validitas keyakinan siswa akan 

suatu objek dan membuat kesimpulan yang benar akan objek tersebut secara 

konstruktif. Seluruh percakapan dalam metode Socrates merupakan percakapan 

yang bersifat konstruktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan Socrates. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan induktif yang akan terus 

berjalan hingga memperoleh suatu kesimpulan. 

 

Ross (2003) menyatakan bahwa “the essential components of the Socratic 

method” 
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1. The Socratic method uses questions to examine the values, principles, snd 

beliefs of students. 

2. The Socratic method focuses on moral education, on how one ought to live. 

3. The Socratic method demands a classroom environment characterized by 

“productive discomfort”. 

4. The Socratic method is better used to demonstrate complexity, difficultly, and 

unsertainly than at eliciting facts about the world.  

 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, pertanyaan-pertanyaan Socrates digunakan 

untuk menguji nilai-nilai, prinsip, dan keyakinan seseorang. Dalam metode 

Socrates juga menuntut karakteristik lingkungan kelas yang produktif. Metode 

Socrates baik digunakan untuk mendemonstrasikan kesulitan dan ketidakpastian 

dari suatu kenyataan yang ada. 

 

Menurut Wilson (Yunarti, 2009: 175), ada lima jenis dasar dari pertanyaan-

pertanyaan antara lain: faktual, konvergen, divergen, evaluatif, dan kombinasi. 

Kelima jenis dasar dari pertanyaan di atas akan dibahas secara rinci sebagai 

berikut. 

 

1. Faktual  

 

Pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban-jawaban yang berdasarkan 

fakta yang ada. Salah satu ciri pertanyaan faktual biasanya menyatakan tentang 

kebenaran suatu kejadian apakah benar atau salah.  

 

2. Konvergen 

 

Jenis pertanyaan ini biasanya membutuhkan jawaban yang menuntut siswa untuk 

menggunakan ketelitiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini berada pada level kognisi 

yang berbeda seperti: pemahaman, aplikasi, atau analisis. 
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3. Divergen 

 

Jenis pertanyaan ini memberikan peluang bagi siswa untuk mengkreasikan 

berbagai alternatif jawaban yang berbeda. Menjawab pertanyaan-pertanyaan 

divergen dapat dibantu dengan fungsi-fungsi afektif tingkat tinggi. Seringkali 

pertanyaan ini ditujukan untuk merangsang siswa berpikir kritis dengan 

menginterpretasikan dan menganalisis suatu masalah tertentu. 

 

4. Evaluatif 

 

Tipe pertanyaan ini membutuhkan tingkat kemampuan kognitif yang cukup tinggi. 

Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif siswa dapat 

mengombinasikan proses-proses berpikir kritis. Seringkali sebuah jawaban 

dianalisis pada level berganda dari perspektif yang berbeda sebelum penjawab 

sampai pada informasi untuk memperoleh kesimpulan. 

 

5. Kombinasi  

 

Jenis pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mengombinasikan semua jenis-

jenis pertanyaan lainnya yang telah dijabarkan di atas.  

 

Ada dua hal pokok yang membedakan Metode Socrates dengan metode tanya-

jawab lainnya. Pertama, Metode Socrates dibangun di atas asumsi bahwa 

pengetahuan sudah berada dalam diri siswa dan pertanyaan-pertanyaan atau 

komentar-komentar yang tepat dapat menyebabkan pengetahuan tersebut muncul 

ke permukaan. Hal ini menunjukkan, bahwa sebenarnya siswa sudah memiliki 

pengetahuan yang dimaksud hanya saja belum menyadarinya. Kedua, pertanyaan-
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pertanyaan dalam Metode Socrates digunakan untuk menguji validitas keyakinan 

siswa mengenai suatu objek secara mendalam. Hal ini menunjukkan jawaban 

yang diberikan siswa harus dipertanyakan lagi sehingga siswa yakin bahwa 

jawabannya benar atau salah.  

 

Terdapat enam jenis pertanyaan Socrates yaitu pertanyaan klarifikasi, asumsi-

asumsi penyelidikan, alasan-alasan dan bukti penyelidikan, titik pandang dan 

persepsi, implikasi dan konsekuensi penyelidikan dan pertanyaan tentang 

pertanyaan. Berikut merupakan tabel jenis-jenis pertanyaan Socrates beserta 

contohnya yang dikembangkan oleh Yunarti (2010).  

 

Tabel 2.1 Jenis-jenis pertanyaan Socrates dan contohnya 

 

No 
Tipe 

Pertanyaan 
Contoh Pertanyaan 

1. Klarifikasi Apa yang anda maksud dengan ….? 

Dapatkah anda mengambil cara lain? 

Dapatkah anda memberikan saya sebuah contoh? 

2. Asumsi-asumsi 

Penyelidikan 

Apa yang anda asumsikan? 

Bagaimana anda bisa memilih asumsi-asumsi itu? 

3. Alasan-alasan 

dan bukti 

Penyelidikan 

Bagaimana anda bisa tahu? 

Mengapa anda berpikir bahwa itu benar? 

Apa yang dapat mengubah pemikiran anda? 

4. Titik pandang 

dan persepsi 

Apa yang anda bayangkan dengan hal tersebut? 

Efek apa yang dapat diperoleh? 

Apa alternatifnya? 

5.  Implikasi dan 

Konsekuensi 

Penyelidikan 

Bagaimana kita dapat menemukannya? 

Apa isu pentingnya? 

Generalisasi apa yang dapat kita buat? 

6. Pertanyaan 

tentang 

pertanyaan 

Apa maksudnya? 

Apa yang menjadi poin dari per-tanyaan ini? 

Mengapa anda berpikir saya bisa men-jawab 

pertanyaan ini? 

Sumber: Yunarti (2010) 

 

 

Melalui pertanyaan-pertanyaan Socrates di atas, siswa dituntut untuk menggali 

dan menganalisis sendiri pemahamannya sehingga ia sampai pada suatu 
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kesimpulan bahwa jawabannya benar atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertanyaan-pertanyaan Socrates yang kritis serta diajukan secara sistematis dan 

logis secara nyata mampu memunculkan seluruh kemampuan berpikir kritis siswa 

untuk mendapatkan hakikat kebenaran suatu objek.  

 

E. Pendekatan Kontekstual 

 

Menurut Kunandar (2009), pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimiliknya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Daryanto (2012: 156) menyatakan bahwa 

“Pendekatan kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik 

dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran 

yang dipelajarinya dengan mangaitkan materi tersebut dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) 

sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan secara fleksibel dapat 

diterapkan (ditansfer) dari satu permasalahan/konteks ke permasa-

lahan/konteks lainnya”. 

 

 

Hanafiah dan Suhana (2010) mengemukakan bahwa  pembelajaran kontekstual 

merupakan suatu proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk 

membelajarkan peserta didik dalam memahami bahan ajar secara bermakna yang 

dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, baik berkaitan dengan lingkungan 

pribadi, agama, sosial, ekonomi maupun kultural. Sehingga peserta didik 

memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dan 

ditransfer dari suatu konteks permasalahan yang satu ke permasalahan lainnya.   
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual 

merupakan proses pembelajaran yang mengaitkan materi yang bersifat abstrak 

dengan kehidupan nyata. Pendekatan kontekstual ini melatih siswa agar dapat 

menerapkan pengetahuan yang dimiliki pada kegiatan sehari-hari. 

 

Terdapat prinsip-prinsip yang terdapat pada pembelajaran Kontekstual. Menurut 

Sounders (Komalasari, 2010: 8), pembelajaran kontekstual difokuskan pada 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering). 

Penjelasan masing-masing prinsip pembelajaran kontekstual tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Keterkaitan, relevansi (relating) 

 

Proses pembelajaran hendaknya ada keterkaitan (relevansi) dengan bekal 

pengetahuan (prerequisite knowledge) yang telah ada pada diri siswa (relevansi 

antara faktor internal seperti bekal pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, 

dengan faktor eksternal seperti ekspose media dan pembelajaran oleh guru dan 

lingkungan luar), dan dengan konteks pengalaman dalam kehidupan dunia nyata 

seperti manfaat untuk bekal bekerja di kemudian hari.  

  

2. Pengalaman langsung (experiencing) 

 

Dalam proses pembelajaran, siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung me-

lalui kegiatan eksplorasi, penemuan (dicovery), inventori, investigasi, penelitian, 

dan sebagainya. Pengalaman langsung dapat membuat siswa terlibat langsung 

dalam mengembangkan konsep yang dimiliki secara mandiri sehingga informasi 

yang diperoleh akan lebih bertahan lama.  
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3. Aplikasi (Applying) 

 

Kemampuan siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk dite-

rapkan atau digunakan pada situasi lain yang berbeda merupakan penggunaan  

fakta konsep, prinsip atau prosedur.  Materi yang diperoleh siswa dapat langsung 

diterapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

 

4. Kerjasama (Cooperating) 

 

Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan, komunikasi interaktf antar sesama siswa, antar siswa dengan guru, 

antar siswa dengan narasumber, memecahkan masalah dan mengerjakan tugas 

bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. 

 

5. Alih pengetahuan (transfering) 

 

Pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. 

Dengan kata lain, pangetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki tidak sekedar 

untuk dihafal, tetapi dapat digunakan atau dialihkan pada situasi dan kondisi lain. 

Secara garis besar, langkah pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut.   

1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya. 

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik. 

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4. Ciptakan masyarakat belajar. 
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5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7. Lakukan penilaian autentik dengan berbagai cara. 

 

Pendekatan kontekstual memiliki tujuh komponen utama, yaitu konstruktivisme 

(Contructivism), menemukan (Inquiri), bertanya (Questioning), masyarakat 

belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), refleksi (Reflection) dan 

penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment). Ketujuh komponen tersebut 

wajib digunakan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual. 

 

1. Konstruktivisme (Contructivism) 

 

Hakikat dari teori konstruktivisme adalah ide bahwa siswa harus menjadikan hal-

hal yang dipelajari itu menjadi miliknya sendiri. Siswa harus membangun 

pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini guru tidak hanya sekedar memberikan ilmu 

pengetahuan kepada siswa secara langsung, melainkan hanya membimbing siswa 

guna membangun konsep siswa sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi 

siswa. 

 

2. Menemukan (Inquiri) 

 

Proses menemukan merupakan kegiatan inti dari pembelajaran kontekstual. Pada 

pembelajaran kontekstual lebih menitikberatkan pada proses menemukan suatu 

konsep dibandingkan dengan mengingat materi. Dalam proses ini guru harus 

senantiasa mengembangkan kemampuan siswa untuk bertanya dan berpikir kritis 

terhadap suatu masalah. 
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3. Bertanya (Questioning) 

 

Kemampuan bertanya merupakan aplikasi dari rasa ingin tahu siswa terhadap 

lingkungan sekitarnya. Guru harus menciptakan situasi yang dapat memancing 

rasa ingin tahu siswa misalkan dengan memberikan suatu kejadian atau masalah 

tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru haruslah pertayaan yang 

membutuhkan kemampuan berpikir yang cukup tinggi dan memerlukan analisis 

untuk menjawabnya. 

 

4. Masyarakat belajar (Learning Community) 

 

Masyarakat belajar dapat tercipta apabila terjadi suatu komunikasi dua arah. 

Komunikasi dua arah yang dimaksud di sini bukanlah komunikasi yang 

berlangsung antara guru dan siswa saja, melainkan komunikasi yang berlangsung 

antar siswa.  

 

5. Pemodelan (Modeling) 

 

Pemodelan dapat berupa alat peraga yang telah disiapkan guru sebelumnya 

ataupun presentasi siswa di depan kelas terhadap hasil diskusi yang diperoleh 

kelompoknya. Dengan pemodelan pembelajaran yang dilakukan lebih berkesan 

bagi siswa dan informasi yang telah diperoleh akan cenderung bertahan lebih 

lama dibandingkan pembelajaran dengan metode ceramah. 

 

6. Refleksi (Reflection) 

 

Refleksi merupakan proses perenungan kegiatan yang telah dilakukan. Dalam 

kegiatan refleksi ini siswa berusaha membuat kesimpulan tentang pembelajaran 
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yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan guna mengetahui apakah pembelajaran 

yang dilakukan efektif atau tidak. Refleksi dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan pembelajaran yang akan datang sehingga pembelajaran yang 

selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

7. Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment) 

 

Penilaian merupakan pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan 

gambaran tentang perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses 

ini guru menilai apakah siswa dapat mengalami proses pembelajaran dengan 

benar atau tidak. Apabila terdapat siswa yang mempunyai kendala dalam 

pembelajaran tersebut, guru harus segera mengambil tindak lanjut agar masalah 

tersebut dapat terselesaikan. 

 

F. Kajian Teori Penelitian Terdahulu 

 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait konsep self-efficacy 

dalam bidang akademik. Lent, Brown, dan Larkin (Mahyuddin, dkk, 2006: 63) 

menyatakan bahwa “self efficacy seemed to influence academic persistence 

necessary to maintain high academic achievement”. Dalam pernyataan tersebut 

terlihat bahwa self-efficacy berpengaruh terhadap ketekunan seseorang untuk 

mempertahankan prestasi akademik yang tinggi. Ia akan semakin yakin dan 

meningkatkan usahanya untuk memperoleh prestasi yang lebih tinggi dari prestasi 

yang sebelumnya. Semakin tinggi prestasi akademik seseorang maka ia 

mempunyai self-efficacy yang semakin besar pula.  
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Menurut Hepy dan Nur (2012: 56), terdapat hubungan antara self-efficacy dengan 

kreativitas yaitu semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki siswa maka semakin 

tinggi juga kreativitasnya. Siswa yang mempunyai self-efficacy tinggi dapat 

menciptakan karya-karya kreatif yang dapat dinikmati atau digunakan oleh 

masyarakat luas. Sedangkan siswa yang mempunyai self-efficacy rendah lebih 

cenderung kurang memiliki ide-ide kreatif dalam mengerjakan aktivitasnya. 

Kurangnya ide-ide kreatif yang muncul disebabkan oleh ketakutan siswa apabila 

memperoleh suatu kegagalan sehingga tidak memiliki keinginan untuk membuat 

suatu inovasi yang baru. 

 

Mahyuddin, dkk (2006: 61) menyatakan  bahwa “self-efficacy can be ascertained 

in determining good performance and the relationship can be reciprocal, then 

educational efforts, teacher practices and teaching strategies should be aimed at 

enhancing self-efficacy to increase competence”. Dalam pernyataan tersebut 

bahwa self-efficacy merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh 

seorang guru dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh self-efficacy yang 

berpengaruh dalam menentukan kinerja yang baik bagi seorang individu. 

 

Rini (2013: 37) menyatakan bahwa pada dasarnya self-efficacy bisa memberikan 

keyakinan seseorang akan kemampuannya sehingga siswa yakin bisa mengerjakan 

soal-soal ujian nasional. Sebaliknya, Self-efficacy yang rendah pakan 

menimbulkan kecemasan bagi siswa untuk mengerjakan soal-soal ujian nasional 

sehingga mereka tidak yakin untuk mengerjakan soal tersebut. 

 

Menurut Noer (2012), keyakinan seseorang bahwa ia mampu melakukan sesuatu 

tugas tertentu akan memengaruhi keberhasilannya menyelesaikan tugas tersebut. 
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Keyakinan yang tinggi pada diri seseorang akan memotivasi orang tersebut untuk 

bekerja lebih hati-hati dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada 

hingga mencapai keberhasilan yang diinginkan. 

 

Wilson (2008: 9) menyatakan bahwa “to improve mathematical self sefficacy, 

educators need to embrace constructivist methodologies involving cooperative 

and collaborative learning communities”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

terlihat bahwa pendekatan konstruktivis dengan pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan self-efficacy matematis siswa. Guru dapat memberikan umpan balik 

dan dorongan ketika memantau perkembangan dan prestasi siswa. 


