
20 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Langkah kedua dalam proses penelitian (kuantitatif) setelah masalah 

penelitian dirumuskan adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan 

generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai 

landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian (Sumadi Suryabrata dalam 

Sugiyono, 2012: 99). Tinjauan pustaka berguna untuk menemukan hal-hal 

tersebut, dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu hasil belajar, 

motivasi berprestasi, expectancy dan task value. Oleh karena itu, berikut 

dipaparkan teori- teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil 

penelitian yang relevan dengan variabel. 

 

 

1. Hasil Belajar 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menciptakan dan 

meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan suatu bangsa, semua orang 

sepakat dengan hal tersebut. Untuk mampu mencapai kemajuan dan 

kesejahteraan, suatu bangsa tidak dapat hanya mengandalkan sumber daya 

alam dan modal yang bersifat fisik semata, lebih dari itu diperlukan modal 
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intelektual, modal sosial dan kredibilitas bangsa. Untuk mencapai hal 

tersebut, perbaikan secara terus-menerus (continous environment) pada 

bidang pendidikan adalah sebuah keharusan.  

 

Evaluasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka 

melakukan continous environment tersebut. Evaluasi berguna sebagai 

penilaian tentang tingkat keberhasilan dari upaya-upaya yang telah 

dilakukan dan juga berguna sebagai pedoman bagi perbaikan di masa 

berikutnya. Pemerintah selaku pihak yang paling bertanggung jawab 

terhadap kualitas dari jalannya proses pendidikan, telah menyusun 

serangkaian sistem untuk mengevaluasi jalannya proses pendidikan, baik 

sistem evaluasi proses pendidikan tingkat nasional maupun evaluasi 

pendidikan pada tingkat pembelajaran dikelas. Evaluasi proses 

pembelajaran dalam konteks  pembelajaran di kelas, dilakukan oleh guru 

atau pendidik. Evaluasi tersebut disebut penilaian dan output atau hasil 

dari penilaian tersebut disebut hasil belajar.   

 

Hasil belajar memiliki peran yang penting dalam upaya perbaikan kualitas 

pendidikan. Hasil belajar sangat berguna sebagai indikator dari 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran, selain itu hasil belajar juga 

merupakan informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan 

atau keberhasilan belajar siswa serta perkembangannya dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Hasil belajar sebagai output dari penilaian yang 

dilakukan, merupakan cerminan dari tingkat penguasaan serta keberhasilan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  
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Hal tersebut disampaikan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang 

evaluasi dalam pendidikan, seperti yang disebutkan dalam Permen Diknas 

No 20 Tahun 2007  yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan 

secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan 

kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas 

kegiatan pembelajaran, serta dalam Permen Diknas No.41 Tahun 2007  

yang mendukung pasal yang disebutkan sebelumnya, dimana pasal 

tersebut menyebutkan bahwa penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.  

 

Selain berfungsi sebagai evaluasi atas kegiatan belajar yang telah 

berlangsung, hasil belajar juga berguna sebagai bahan pertimbangan atas 

langkah yang akan diambil di masa depan. Saat proses penerimaan siswa 

baru, umumnya pada jenjang pendidikan  menengah seperti SMA atau 

SMK telah banyak yang menjadikan hasil belajar siswa yang diperoleh 

siswa pada jenjang pendidikan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan 

seleksi penerimaan siswa baru pada jalur penerimaan tanpa tes. Hal 

tersebut telah ditepakan oleh banyak SMA/SMK. Lebih dari itu, pada 

jenjang SMA, hasil belajar siswa di SMA juga digunakan sebagai 

pertimbangan utama pada salah satu jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri 

yaitu SNMPTN yang diselenggarakan secara nasional.  
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Belajar adalah kegiatan utama dalam proses pendidikan. Pencapaian hasil 

belajar yang baik tentu tidak akan terlepas dari usaha-usaha belajar yang 

dilakukan siswa. Proses belajar itulah yang menentukan hasil belajar yang 

akan diperoleh siswa, dimana semakin baik usaha-usaha belajar yang 

dilakukan oleh siswa maka semakin baiklah hasil yang diperoleh. Kegiatan 

belajar itulah yang juga merupakan sasaran dari evaluasi yang akan 

dilakukan.  

 

Hasil belajar itu sendiri, didefinisikan dengan bahasa yang berbeda-beda 

oleh para ahli. Peneliti mengidentifikasi bahwa perbedaan definisi-definisi 

tersebut disebabkan oleh perbedaan perspektif atau sudut pandang yang 

digunakan oleh ahli tersebut. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut 

bukanlah masalah, justru dari perbedaan perspektif tersebut dapat dilihat 

suatu konstruk pengertian hasil belajar yang lebih komprehensif.  

 

Hasil belajar dari segi asal timbul atau penyebabnya, dapat dilihat dari apa 

yang dikemukan oleh Sukmadinata (2007: 102), ia mengatakan bahwa 

hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Berdasarkan 

pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa Sukmadinata mengatakan, dalam 

proses pembelajaran siswa sebenarnya memiliki kecakapan-kecakapan 

potensial yang dapat dimekarkan melalui proses belajar. 

 

Hasil belajar dari sudut pandang wujud yang ditimbulkannya dapat dilihat 

dari apa yang dikemukakann oleh Purwanto, ia mengatakan bahwa 

terjadinya perubahan perilaku merupakan hasil dari dilakukannya proses 
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belajar. Menurut Purwanto (2011 : 46), hasil belajar adalah perubahan 

perilaku peserta didik akibat belajar. Hal yang hampir sama juga dikatakan 

oleh Hamamik (2010 : 155), yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

sebagai wujud terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang 

dapat di amati dan di ukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Definisi dari Mulyasa (2008-209) juga mendukung definisi tersebut, ia 

mengatakan bahwa penilaian hasil belajar pada hakekatnya merupakan 

suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada 

diri peserta didik.  

 

Berdasarkan sudut pandang kedudukan dalam pembelajaran, hasil belajar 

juga merupakan akhir dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Dimyati dan Mudjiono (2009: 3), dimana mereka 

mengatakan bahwa hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya 

kegiatan pembelajaran di sekolah dan akhir dari proses belajar adalah 

perolehan suatu hasil belajar siswa.  

 

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang seberapa baik 

hasil belajar tersebut, hasil belajar di sekolah dapat dioperasionalkan ke 

dalam bentuk-bentuk indikator. Hal tersebut disampaikan oleh Azwar 

(2008: 163), Azwar mengatakan bahwa  hasil atau prestasi belajar dapat 

dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai rapor, 

indeks prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan dan 

semacamnya.  
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Berdasarkan sudut pandang fungsi dan pengaruhnya, hasil belajar yang 

selain berguna bagi guru, juga berguna bagi siswa. Mulyasa (2008: 208-

209) mengatakan bahwa:  

“Hasil belajar setidaknya dapat memberikan dua pengaruh bagi peserta 

didik atau siswa yaitu pertama peserta didik akan mempunyai perspektif 

terhadap kekuatan dan kelemahan atas perilaku yang diinginkan, dan 

kedua mereka mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah 

meningkat baik setahap atau dua tahap sehingga timbul kesenjangan 

antara penampilan perilaku yang sekarang dengan apa yang 

diinginkan”.  

 

Hal yang dimaksud dengan perilaku yang diinginkan oleh Mulyasa di atas 

adalah kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran pembelajaran, yang dirumuskan menjadi tujuan-tujuan 

instruksional yang terdapat pada masing-masing materi pelajaran.  

 

Melalui hasil belajar siswa dapat mengetahui perkembangan dirinya serta 

tingkat kemampuannya dalam menguasai suatu materi dalam proses 

pembelajaran. Pemaparan-pemaparan di atas menunjukan bahwa hasil 

belajar memiliki peran yang strategis dalam upaya perbaikan kualitas 

pendidikan. Oleh karena itu, dicapainya hasil belajar yang baik oleh siswa 

adalah juga sesuatu yang penting.  

 

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, pemamparan di atas menunjukan 

bahwa hasil belajar dideskripsikan berbeda-beda oleh para ahli, tergantung 

dari sudut pandang yang digunakan oleh ahli tersebut. Namun, dari 

pemaparan-pemaparan tersebut dapat ditarik suatu konstruk pengertian 

yang lebih komprehensif tentang hasil belajar, yaitu sebagai suatu realisasi 

atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang 
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dimiliki siswa yang berupa perubahan perilaku kearah yang diinginkan 

dimana perubahan tersebut dapat dioperasionalkan ke dalam bentuk 

indikator-indikator berupa nilai rapor, indeks prestasi studi, angka 

kelulusan, predikat keberhasilan dan semacamnya. 

 

Hasil belajar yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas, 

biasanya tidaklah sama pada masing-masing siswa. Perbedaan hasil belajar 

yang diperoleh dapat muncul antara satu siswa dengan siswa lainnya 

maupun perbedaan antara hasil belajar yang didapat siswa pada satu materi 

atau mata pelajaran dengan materi atau mata pelajaran lainnya. Perbedaan-

perbedaan itu diklasifikasikan oleh Djamarah dan Zain (2010: 107), 

mereka mengelompokan perolehan hasil belajar siswa ke dalam empat 

jenis predikat. Predikat tersebut antara lain: 

1. Istimewa atau maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 

itu dapat dikuasai siswa.  

2. Baik sekali atau optimal, apabila sebagaian besar (76% - 99%) bahan 

pelajaran dapat dikuasai oleh siswa.  

3. Baik atau minimal, apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% - 

75% saja dikuasai oleh siswa.  

4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai 

oleh siswa.  

 

Perbedaan-perbedaan perolehan hasil belajar tersebut tentu dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Hal tersebut banyak diulas oleh para ahli antara lain 

oleh Slameto, Djaali dan Sardiman. Ahli-ahli tersebut meenjelasan bahwa 

terdapat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

tetapi secara umum penjelasan ahli-ahli tersebut menjelaskan bahwa secara 

garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor 

yang berasal dari dalam diri (intern) dan faktor yang berasal dari luar 
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siswa (extern). Namun, dalam penjelasan-penjelasan oleh para ahli 

tersebut tidak dijelaskan besarnya kontribusi dari masing-masing faktor 

tersebut. 

 

Secara luas Slameto menyebutkan banyak sekali faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar yang akan diperoleh siswa. Berikut adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Slameto 

(2010: 54-72): 

1. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa)  
Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi tiga faktor, 

yakni. 

 a) Faktor jasmaniah  
1) Faktor kesehatan  

2) Faktor cacat tubuh  

b) Faktor psikologis 

1) Intelegensi  

2) Bakat  

3) Minat  

4) Motif  

5) Kematangan  

6) Kesiapan  

c) Faktor kelelahan  

1) Faktor kelelahan jasmani  

2) Faktor kelelahan rohani 

2. Faktor ekstern (faktor dari luar diri siswa)  

Faktor yang berasal dari luar diri siswa sendiri terdiri dari tiga faktor, 

yakni: 

a) Faktor keluarga  

1) Cara orang tua mendidik.  

2) Relasi antar anggota keluarga  

3) Suasana rumah  

4) Keadaan Ekonomi keluarga  

b) Faktor sekolah  

1) Metode mengajar  

2) Kurikulum  

3) Relasi guru dengan siswa  

4) Relasi siswa dengan siswa  

5) Disiplin sekolah  

6) Alat pelajaran  

7) Waktu sekolah  
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8) Standar pelajaran di atas ukuran  

9) Keadaan gedung  

10) Metode belajar  

11) Tugas rumah  

c) Faktor masyarakat  

1) Kesiapan siswa dalam masyarakat  

2) Mass media  

3) Teman bergaul  

4) Bentuk kehidupan masyarakat  

 

Pendapat Slameto di atas menyatakan bahwa secara garis besar terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor yang 

berasal dari dalam diri (internal) dan faktor dari luar siswa (eksternal). Hal 

yang senada juga dikatakan oleh Djaali (2008: 99), ia menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain dua faktor 

sebagai berikut: 

1. Faktor internal: faktor yang berasal dari dalam diri siswa yaitu 

kesehatan, intelegensi, minat dan motivasi, serta cara belajar.  

2. Faktor eksternal: faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu keluarga, 

sekolah, masyarakat, dan lingkungan.  

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sardiman, sama dengan penjelasan 

para ahli sebelumnya Sardiman juga menyepakati bahwa hasil belajar 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern (dari dalam) diri siswa dan 

faktor ekstern  (dari luar) siswa. Sardiman (2007: 39-47) dalam 

penjelasannya juga memberikan penjelasan tambahan tentang peran dari  

faktor psikologis dalam proses belajar yang dilakukan siswa yaitu bahwa  

“Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern (dari 

dalam) diri siswa dan faktor ekstern (dari luar) siswa. berkaitan 

dengan faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada 

juga faktor lain yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan 
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belajar, ketekunan, kondisi sosial Ekonomi, kondisi fisik dan psikis. 

Kehadiran faktor psikologis dalam belajar akan memberikan andil 

yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis akan senantiasa 

memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan 

belajar secara optimal”. 

 

Sardiman mengatakan bahwa faktor psikologis akan memberikan andil 

penting dalam proses belajar, yang akan senantiasa memberikan landasan 

dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar siswa secara 

optimal. 

 

 

 

2. Expectancy dan Task Value   

 

 

Expectancy dan task value merupakan dua pokok bahasan dari sebuh teori, 

teori tersebut bernama teori Expectancy-value Theories of Motivation. 

Sebuah teori yang mulanya dikembangkan oleh Wigfield dan para 

koleganya melalui serangkaian penelitian yang dilakukannya, antara lain 

Ecless pada tahun 1983, 1987, 1993, 2005, Eccles et al pada 1989, 

Wigfield 1995, Wigfield & Eccles, 1992, 2000, 2002, Wigfield, Eccles, & 

Rodriguez. 1998 dan Wigfield, Tonks, & Eccles, 2004 (Schunk dkk, 2012: 

75), yang kemudian juga dikembangkan lagi oleh Dale H. Schunk, Judith 

L. Meece dan Paul P. Pintrich. Oleh Schunk dkk (2012: 75) teori ini 

dikatakan sebagai “Salah satu teori yang telah membangkitkan paling 

banyak penelitian tentang prestasi akademis siswa dalam situasi kelas”.  

 

Expectancy dan task value dikatakan adalah dua faktor yang turut berperan 

penting dalam menentukan hasil belajar yang akan diperoleh siswa. Hal 
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tersebut diketahui berdasarkan penjelasan-penjelasan para ahli yang 

ditemukan dalam tinjauan pustaka. Salah satunya adalah Schunk dkk 

(2012: 67) yang mengatakan bahwa “Keduanya [expectancy dan task 

value] penting dalam memprediksi pilihan perilaku, keterlibatan, 

kegigihan, dan prestasi aktual murid di masa mendatang”.  

 

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Jacqueiline Eccles dalam 

Santrock (2011: 223), Eccles mengatakan bahwa expectancy dan task 

value “Diasumsikan secara langsung mempengaruhi kinerja, ketekunan, 

dan pilihan tugas”.  Expectancy dan task value, bahkan dikatakan sebagai 

dua faktor terpenting yang dapat memprediksi perilaku berprestasi siswa, 

hal tersebut diungkapkan Schunk dkk (2012: 76) bahwa “Dua faktor 

terpenting yang memprediksi perilaku berprestasi adalah expectancy dan 

task value”. 

 

Perilaku berprestasi itu sendiri, sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi 

model teori expectancy-value theories of motivation meliputi empat hal, 

yaitu pilihan, kegigihan, kuantitas  usaha, keterlibatan kognitif, dan juga 

hasil belajar yang dalam bahasa Schunk dkk disebut adalah kinerja aktual, 

yang di beberapa kesempatan juga disebut prestasi aktual (Schunk dkk, 

2012: 77). Prestasi aktual itu sendiri sebenarnya adalah satu hal yang 

berdefinisi sama dengan hasil belajar. Hal itu disebutkan dalam Schunk 

dkk (2012: 81), yang menyebutkan bahwa prestasi aktual mencakup: 

1. kinerja murid tes prestasi terstandarkan,  

2. nilai akademis pada berbagai mata pelajaran, dan 
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3. konsekuensi pemelajaran lain seperti kinerja pada berbagai tes atau 

tugas di kelas. 

Ketiga cakupan di atas adalah saatu hal yang sama dengan definisi dari 

hasil belajar.  

 

Expectancy itu sendiri oleh Schunk dkk (2012: 66) diartikan sebagai 

“Keyakinan dan penilaian individu tentang kemampuan dirinya untuk 

berhasil melakukan sebuah tugas”. Schunk dkk (2012: 67) menjelaskan  

bahwa “Dalam bahasa sehari sebuah expectancy ini adalah suatu jawaban 

dari pertanyaan:  dapatkah saya melakukan tugas ini ?”. Jika jawaban dari 

pertanyaan tersebut adalah “ya”maka sebagian besar individu akan 

memilih melakukan dan melibatkan diri secara optimal pada tugas 

tersebut. Namun, jika jawabannya adalah “tidak”, atau ada keraguan 

mengenai kemampuan diri untuk berhasil, maka individu tersebut akan 

cenderung kurang melibatkan diri secara optimal atau bahkan tidak 

memilih untuk melakukan  tugas tersebut jika memiliki hak otonom atau 

kesempatan untuk dapat memilih untuk terlibat atau tidak dalam tugas 

tersebut. 

 

Expectancy selain secara bersama-sama dengan task value juga diduga 

secara parsial dapat mempengaruhi hasil belajar yang akan diperoleh 

siswa. Hal tersebut didasarkan atas hal yang dikatakan oleh Schunk dkk 

(2012: 117) bahwa pada serangkaian penelitian yang dilakukan Eccles, 

Wigfield dkk “Mereka secara konsisten menemukan bahwa expectancy 

yang dimiliki siswa akan berkaitan erat dengan prestasi aktual, seperti 
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yang diukur melalui berbagai tes terstandarkan dan nilai akademis mata 

pelajaran”. 

 

Expectancy yang dimiliki oleh siswa akan mempengaruhi intensitas usaha 

belajar yang akan dilakukannya. Hal tersebut diketahui berdasarkan 

pernyataan  Schunk dkk (2012: 89) bahwa “Secara umum, penelitian ini 

menunjukan bahwa murid yang meyakini dirinya dapat mengerjakan 

sebuah tugas  dan meyakini dirinya akan berkinerja baik [memiliki 

expectancy tinggi], lebih cenderung berprestasi pada level yang lebih 

tinggi, serta berusaha lebih keras dan bersikap gigih lebih lama pada tugas 

tersebut”.  

 

Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut diketahuilah suatu proposisi bahwa 

semakin tinggi expectancy yang dimiliki oleh siswa terkait suatu tugas, 

maka semakin gigih dan semakin banyak usaha belajar yang akan 

dilakukan oleh siswa tersebut, dan hal tersebut tentu akan berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar yang akan diperoleh siswa. Begitu pula 

sebaliknya jika expectancy siswa pada suatu tugas rendah, maka hal 

tersebut akan menurunkan kegigihan dan usaha belajar yang akan 

dilakukan oleh siswa dan tentu hal tersebut juga akan berpengaruh pada 

lebih rendahnya hasil belajar yang akan diperoleh siswa dibandingkan 

dengan pada siswa yang memiliki expectancy yang lebih tinggi. 

 

Adapun Schunk dkk (2012: 78) menyebutkan bahwa terdapat tiga 

komponen-komponen dalam expectancy, yaitu: 

1. expectancy for succes 
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2. task specific self-concept 

3. perception of task difficulty. 

Expectancy for succes oleh Schunk dkk (2012: 76) dikatakan “Mengacu 

pada apakah siswa meyakini dirinya akan berkinerja baik pada sebuah tes 

mendatang atau sebuah peristiwa mendatang”. Dengan kata lain dapat 

dikatakan expectancy for succes sebagai keyakinan atau penilaian 

seseorang tentang akan seberapa berhasil mereka dalam mengusai atau 

menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas di masa mendatang. Hal itu juga 

sejalan dengan pernyataan Jacqueiline Eccles dalam Santrock (2011: 223), 

yang mendefinisikan expectancy for succes sebagai suatu “Keyakinan 

mengenai seberapa berhasil mereka dalam menyelesaikan tugas, baik 

dalam jangka pendek atau jangka panjang”. 

 

Komponen yang kedua adalah task specific self-concept, yang merupakan 

penilaian siswa tentang level kemampuannya dalam suatu tugas atau 

aktivitas. Hal tersebut di diketahui berdasarkan pernyataan Schunk dkk 

(2012: 85) yang mendefinisikan task specific self-concept sebagai suatu 

“Penilaian evaluasi diri murid tentang kemampuannya menyelesaikan 

tugas tertentu”.  

 

Komponen yang ketiga dari expectancy adalah perception of task 

difficulty. Komponen ini adalah penilaian siswa mengenai tingkat kesulitan 

dari suatu tugas. Hal tersebut dijelaskan oleh Schunk dkk (2012: 78) yang 

mengatakan bahwa perception of task difficulty “Mengacu pada pada 

penilaian murid tentang level kesulitan tugas tersebut”. Perception of task 
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difficulty merupakan komponen yang terakhir yang juga menentukan kadar 

expectancy yang dimiliki oleh siswa, dimana jika siswa menilai atau 

berpersepsi bahwa suatu tugas berada pada level yang sangat sulit maka 

siswa hal tersebut akan menurunkan tingkat expectancy yang dimilikinya, 

dan begitu pula sebaliknya. 

 

Tiga komponen tersebutlah yang dalam teori Expectancy-Value Theories 

of Motivation dikatakan akan menentukan kadar dari expectancy dan task 

value siswa. Terkait dengan ketiga komponen tersebut, Schunk dkk  

 juga memberikan contoh instrumen pengukuran expectancy yang dimiliki 

oleh siswa, hal tersebut dicantumkan oleh Schunk dkk dalam tabel yang 

berjudul Berbagai Unit Pertanyaan Pelaporan Diri yang Digunakan untuk 

mengukur Berbagai Konstruk Expectancy dan Konstruk Value  (Schuk 

dkk, 2012:78). 

 

Berdasarkan contoh tersebut dan penjelasan-penjelasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya di atas, penulis melakukan identifikasi atas hal-hal 

yang dapat menjadi elemen-elemen dari masing-masing komponen dari 

expectancy. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan penulis atas contoh 

dan penjelasan-penjelasan Schunk dkk, penulis menemukan bahwa ada 

beberapa hal yang mungkin menjadi alasan-alasan yang menentukan 

besaran dari kadar expectancy yang dimiliki siswa terkait suatu materi atau 

mata pelajaran. Hal-hal tersebut antara lain: 

1. expectancy for succes, terdiri dari: 
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a. keyakinan siswa mengenai akan seberapa baik kinerja (hasil belajar) 

mereka pada tes atau ulangan dari suatu subjek (materi atau mata 

pelajaran) dalam jangka pendek. 

b. keyakinan siswa mengenai akan seberapa baik kinerja (hasil belajar) 

mereka pada tes atau ulangan dari suatu subjek (materi atau mata 

pelajaran) dalam jangka panjang. 

c. keyakinan siswa mengenai akan seberapa baik kinerja (hasil belajar) 

mereka pada tes atau ulangan dari suatu subjek (materi atau mata 

pelajaran) dibandingkan dengan teman (individu) lain, baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. task specific self-concept, terdiri dari: 

a. penilaian siswa tentang seberapa baik kemampuannya pada suatu 

subjek (materi atau mata pelajaran). 

b. penilaian siswa tentang seberapa baik kemampuannya pada suatu 

subjek (materi atau mata pelajaran) dibandingkan dengan teman 

(individu) lain. 

c. penilaian siswa tentang seberapa baik kemampuannya pada suatu 

subjek (materi atau mata pelajaran) dibandingkan dengan pada 

subjek (materi atau mata pelajaran) lain. 

d. penilaian siswa tentang seberapa baik perkembangan 

kemampuannya dalam mempelajari suatu subjek (materi atau mata 

pelajaran). 

3. perception of task difficulty, terdiri dari: 
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a. persepsi atau penilaian siswa tentang tingkat kesulitan dari suatu 

subjek (materi atau mata pelajaran). 

b. persepsi atau penilaian siswa tentang tingkat kesulitan dari suatu 

subjek (materi atau mata pelajaran) dibandingkan dengan subjek 

(materi atau mata pelajaran) lain. 

Variabel yang kedua yang juga diduga memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar adalah task value. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam teori 

Expectancy-Value Theories of Motivation task value bersama-sama 

dengan expectancy, adalah dua variabel yang memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar. Hal tersebut diungkapkan dalam Schunk dkk (2012: 67) 

bahwa task value bersama dengan expectancy “Keduanya penting dalam 

memprediksi pilihan perilaku, keterlibatan, kegigihan, dan prestasi aktual 

murid di masa mendatang”.  

 

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Jacqueiline Eccles dalam 

Santrock (2011: 223) bahwa task value bersama-sama dengan expectancy 

“Diasumsikan secara langsung mempengaruhi kinerja, ketekunan, dan 

pilihan tugas”.  Expectancy dan task value bahkan dikatakan sebagai dua 

faktor terpenting yang dapat memprediksi perilaku berprestasi siswa, hal 

tersebut diungkapkan Schunk dkk (2012: 76) bahwa “Dua faktor 

terpenting yang memprediksi perilaku berprestasi adalah expectancy dan 

task value”. 

 

Task value itu sendiri, dikatakan oleh Schunk dkk (2012: 67) “Mengacu 

pada keyakinan yang dimiliki oleh murid tentang alasan dirinya mungkin 
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akan melakukan sebuah tugas”.  Task value siswa tentang suatu materi 

atau mata pelajaran sebenarnya adalah jawaban atas seberapa 

berarti/bernilai materi atau mata pelajaran tersebut bagi siswa. Hal tersebut 

diketahu berdasarkan penyataan Schunk (2012: 67), dimana dikatakan 

bahwa: 

“ “Dalam bahasa sehari-hari nilai [task value] menjawab pertanyaan 

“apakah saya ingin melakukan tugas ini dan mengapa?”Para murid 

mungkin akan mempunyai berbagai alasan terkait pertanyaan mengapa 

diri mereka ingin melakukan sebuah tugas: tugas tersebut menarik 

baginya, ia suka melakukan tugas tersebut, ia berpikir tugas tersebut 

penting atau berguna bagi dirinya dalam hal tertentu, ia akan 

mendapatkan sebuah penghargaan (misalnya, nilai akademis, poin) 

karena melakukan tugas tersebut, ia ingin menyenangkan guru dan 

orang tuanya, ia ingin menghindarkan diri dari dihukum atau 

menghindarkan diri mengalami masalah, dan seterusnya” ”. 

 

Task value sama halnya dengan expectancy, secara parsial juga diduga 

dapat mempengaruhi hasil belajar yang akan diperoleh siswa. Hal tersebut 

didasarkan pada penjelasan Schunk dkk (2012: 94) yang menyatakan 

bahwa “Setiap komponen [dari task value] dapat memengaruhi perilaku 

berprestasi, seperti pilihan, kegigihan, dan prestasi aktual”. Jadi, 

berdasarkan penjelasan tersebut sama halnya dengan expectancy 

diketahuilah suatu proposisi bahwa semakin tinggi task value yang 

dimiliki oleh siswa terkait suatu tugas, maka semakin gigih dan semakin 

banyak usaha belajar yang akan dilakukan oleh siswa tersebut, dan hal 

tersebut tentu akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang akan 

diperoleh siswa. Begitu pula sebaliknya jika task value siswa pada suatu 

tugas rendah, maka hal tersebut akan menurunkan kegigihan dan usaha 

belajar yang akan dilakukan oleh siswa dan tentu hal tersebut juga akan 
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berpengaruh pada lebih rendahnya hasil belajar yang akan diperoleh siswa 

dibandingkan dengan pada siswa yang memiliki task value yang lebih 

tinggi. 

 

Task value ini memiliki peran penting dalam mengarahkan pilihan perilaku 

siswa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Schunk dkk (2012: 93) bahwa 

“Nilai-nilai ini [task value] dapat memandu kognisi, motivasi dan prilaku 

dengan berfungsi sebagai berbagai keyakinan dan standar umum yang 

digunakan untuk membuat penilaian tentang perilaku mana diinginkan dan 

seharusnya didekati (dilakukan) dan, implikasinya, nilai dan perilaku 

berlawanan mana yang tidak diinginkan dan seharusnya dihindari”. 

 

 Jadi, jika suatu tugas atau mata pelajaran dianggap sebagai sesuatu yang 

sangat bernilai oleh siswa (memiliki task value tinggi), task value yang 

dimiliki oleh siswa tersebut akan membantu siswa dalam merumuskan 

perilaku-perilaku atau usaha-usaha yang harus dan tidak seharusnya 

dilakukan sehingga hasil belajar yang baik akan secara lebih efektif dan 

efisien dapat dicapai oleh siswa, begitu pula sebaliknya. 

 

Serupa dengan penjelasan Schunk dkk , Eccles dkk juga memberikan 

definisi yang hampir sama mengenai task value. Eccles dkk dalam Schunk 

dkk (2012: 76) mangatakan bahwa:  

“ “Dalam bahasa praktisnya, nilai [task value] menjawab pertanyaan, 

“Mengapa saya harus melakukan tugas ini?”. Jawabannya mungkin 

akan mencakup minat ( “saya tertarik pada topik ini.”), kepentingan 

atau kegunaan (“topik ini penting atau bergunabagi saya untuk 

pencapainan karir mendatang saya.”) dan biaya (“jika saya mendaftar 

pada mata pelajaran yang sulit ini, saya tIdak akan bisa bermain dalam 

pertandingan olahraga.”)” ”.  
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Jawaban-jawaban dari task value itu sendiri, seperti  “saya tertarik pada 

topik ini.”, “topik ini penting atau berguna bagi saya untuk pencapaian 

karir mendatang saya.”“jika saya mendaftar pada mata pelajaran yang sulit 

ini, saya tudak akan bisa bermain dalam pertandingan olahraga”adalah 

jawaban atas komponen-komponen yang terdapat dalam task value. 

Schunk dkk (2012: 94-96) menjelaskan dalam task value terdapat empat 

komponen, yaitu:  

1. attainment value, 

2. intrinsic value, 

3. utility value, dan 

4. cost belief.  

Attainment value oleh Schunk dkk (2012: 94) “Didefinisikan sebagai 

kepentingan berkinerja baik pada sebuah tugas”. Battle dalam Schunk dkk 

(2012: 94) juga memberikan definisi yang hampir sama mengenai 

attainment value berikut dengan penjelasan tambahannya yaitu bahwa 

attainment value merupakan “Kepentingan bagi individu untuk berprestasi 

pada sebuah tugas tertentu”. Attainment value itu oleh Battle sendiri 

dijelaskan meliputi dua bentuk yaitu absolute attainment value, yang 

mengacu pada kepentingan keseluruhan sebuah tugas dan relative 

attainment value yang mengacu pada kepentingan sebuah tugas 

dibandingkan dengan tugas yang lain (Schunk dkk, 2012: 92). 

Nilai kepentingan ini (attainment value) oleh Schunk dkk dijelaskan akan 

sangat berkaitan dengan bagaimana skema diri dari siswa tersebut, yang 

juga telah dijelaskan sebelumnya meliputi bagaimana identitas diri yang 
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ideal yang diinginkan oleh siswa tersebut di masa depan, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Schunk dkk (2012: 94) bahwa “Nilai kepentingan 

[attainment value] menunjukan sejauh mana tugas memungkinkan sejauh 

mana tugas memungkinkan individu mengkonfirmasi atau tidak 

mengkonfirmasi aspek penting atau aspek pokok dari skema dirinya”.  

 

Jadi, jika suatu tugas atau aktivitas tersebut berkaitan atau bahkan 

mendukung tercapainya identitas diri yang diinginkan tersebut, maka level 

dari nilai kepentingan dari tugas atau aktivitas tersebut akan cenderung 

lebih tinggi, dibandingkan yang tidak. Hal tersebut dijelaskan oleh Schunk 

dkk (2012: 94) dalam contoh yang diberikannya yaitu:  

“Sebagai contoh, berkinerja baik dalam sebuah pertandingan atletik 

mungkin sangat penting bagi seorang murid, karena sebuah aspek 

pokok dari identitas dirinya adalah konsep dirinya sebagai atlet yang 

cakap. Pada kasus ini, level attainment value pada sebagian besar 

pertandingan atletik akan tinggi. Bagi anak lain yang konsep diri 

akademisnya lebih pokok bagi identitas dirinya, tugas akademis akan 

mendapatkan level attainment value yang lebih tinggi”. 

 

 

Komponen berikutnya dari task value adalah intrinsic value. Komponen 

ini dikatakan seperti suatu minat intrinsik yang ada dalam diri seseorang 

pada suatu tugas atau aktivitas tertentu. Hal tersebut diungkapkan dalam 

Schunk dkk, (2012: 95), yang mengatakan bahwa intrinsic value 

merupakan “Kesenangan yang dialami oleh individu ketika mengerjakan 

sebuah tugas, atau minat subjektifnya pada konten sebuah tugas”. Intrinsic 

value ini lebih mengarah pada kenikmatan yang diperoleh siswa saat 

mengerjakan suatu tugas, dan bukan pada hasil (konsekuensi) yang 

diperoleh atas pengerjaan tugas tersebut (Schunk dkk, 2012: 95). 
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Komponen ketiga dari task value adalah utility value. Utility value adalah 

jawaban dari seberapa besar kegunaan dari penguasaan sebuah tugas bagi 

seseorang, termasuk dalam jangka panjang. Hal tersebut diketahui 

berdasarkan pernyataan Schunk dkk (2012: 95) yang mendefinisikan utility 

value sebagai “Kegunaan sebuah tugas bagi individu sehubungan dengan 

tujuan mendatang yang dimilikinya, termasuk tujuan karir”.  

Berlawanan dengan intrinsic value, utility value lebih berkaitan dengan 

kegunaan dari hasil pengusaan tugas tersebut, dan bukan pada kesenangan 

subjektif siswa pada proses pengerjaan tugas tersebut (Schunk dkk, 2012: 

95). Sebagaimana dalam contoh yang diberikannya diketahui bahwa 

seseorang mungkin tidak menyukai/merasa tidak senang ketika 

mengerjakan suatu tugas atau aktivitas, tetapi karena hasil dari pengerjaan 

tugas/aktivitas tersebut berguna bagi dirinya maka tugas/aktivitas tersebut 

akan tetap mengandung utility value yang tinggi.  

Komponen selanjutnya, yang  merupakan komponen terakhir dari task 

value adalah cost belief. Cost belief pada hakikatnya dapat didefinisikan 

sebagai persepsi atau keyakinan (belief) seseorang tentang  biaya atau 

pengorbanan yang harus dikeluarkan jika ingin menyelesaikan atau 

menguasai sebuah tugas. Hal tersebut dinyatakan oleh Eccles dan Wigfield 

dalam Schunk dkk (2012: 96), yang mendefinisikan cost belief sebagai 

suatu “Persepsi aspek negatif dari keterlibatan dalam sebuah tugas ... 

[yang] mencakup persepsi jumlah usaha yang diperlukan pada pengerjaan 

tugas tersebut dan antisipasi keadaan emosi yang mungkin dialami 

(misalnya kecemasan perihal kinerja, katakutan mengalami kegagalan”.  
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Cost belief selain menyangkut tentang usaha-usaha yang harus 

dikorbankan, dijelaskan juga meliputi pertimbangan akan kesempatan 

yang hilang (oppurtunity cost) yang juga akan hilang dikarenakan 

keterlibatan seseorang pada suatu tugas, sebagaimana yang dijelaskan 

Schunk dkk (2012: 96) bahwa “Ketika seseorang melibatkan diri dalam 

sebuah tugas, biasanya berarti bahwa pada saat bersamaan, ia tidak dapat 

melibatkan diri pada tugas lainnya. Oleh karena itu, bersama dengan 

pilihan suatu tugas spesifik, ada beberapa biaya terkait tugas tersebut”.  

 

Semua biaya tersebut dikatakan akan mempengaruhi kadar task value  

siswa pada sebuah tugas. Namun, berbeda dengan tiga komponen lainnya 

pengaruh dari cost belief sifatnya tidak berbanding lurus terhadap task 

value, melainkan terbalik. Jadi, jika cost belief siswa tinggi terhadap suatu 

tugas maka hal tersebut akan menurunkan kadar task value tugas tersebut, 

dan begitu sebaliknya. 

 

Empat komponen tersebutlah ( attainment value, intrinsic value, utility 

value dan task value) yang akan akan menentukan task value siswa, yang 

kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya akan mempengaruhi 

intensitas keterlibatannya, serta kegigihannya dalam mempelajari suatu 

materi atau matapelajaran dan hal tersebut tentu juga akan mempengaruhi 

hasil belajar yang akan diperoleh siswa, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Schunk dkk (2012: 96) bahwa “Empat komponen nilai tugas ini 

diasumsikan beroperasi bersama-sama dalam menentukan nilai pencapaian 

sebuah tugas yang mungkin dicapai oleh individu”.  
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Sama halnya dengan expectancy, terkait dengan keempat komponen task 

value tersebut, Schunk dkk  juga memberikan contoh instrumen 

pengukuran task value siswa pada suatu tugas (materi atau mata pelajaran), 

hal tersebut dicantumkan oleh Schunk dkk dalam tabel yang berjudul 

Berbagai Unit Pertanyaan Pelaporan Diri yang Digunakan untuk 

mengukur Berbagai Konstruk Expectancy dan Konstruk Value  (Schuk 

dkk, 2012:78). 

 

Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan tersebut, serta dari penjelasan-

penjelasan Schunk dkk yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, penulis 

melakukan identifikasi atas hal-hal yang dapat menjadi elemen-elemen 

dari masing-masing komponen dari task value. Berdasarkan identifikasi 

atas contoh dan penjelasan-penjelasan tersebu, penulis menemukan bahwa 

ada beberapa hal yang mungkin menjadi alasan-alasan yang menentukan  

besaran dari kadar task value siswa terkait suatu materi atau mata 

pelajaran. Hal-hal tersebut antara lain: 

1. attainment value, terdiri dari: 

a. penilaian siswa tentang tingkat kepentingan untuk mendapatkan nilai 

akademis yang tinggi pada suatu subjek (materi/mata pelajaran) bagi 

dirinya. 

b. penilaian siswa tentang tingkat kepentingan untuk mendapatkan nilai 

akademis yang tinggi pada suatu subjek (materi/mata pelajaran) bagi 

dirinya di bandingkan dengan subjek (materi/mata pelajaran) lain. 
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c. penilaian siswa tentang tingkat kepentingan atas kepemilikikan 

/penguasaan dari kompetensi-kompetensi yang menjadi tujuan 

pembelajaran dari suatu subjek (materi/mata pelajaran). 

d. penilaian siswa tentang tingkat kepentingan atas kepemilikikan 

/penguasaan dari kompetensi-kompetensi yang menjadi tujuan 

pembelajaran dari suatu subjek (materi/mata pelajaran) di 

bandingkan dengan subjek (materi/mata pelajaran) lain. 

2. intrinsic value, terdiri dari: 

a. tingkat ketertarikan siswa pada suatu subjek (materi/mata pelajaran). 

b. tingkat ketertarikan siswa pada pokok-pokok bahasan dari suatu 

subjek (materi/mata pelajaran). 

c. perasaan yang timbul (senang/tidak senang atau menikmati/tidak 

menikmati) dari dalam diri siswa saat mempelajari atau mengerjakan 

soal-soal dari suatu subjek (materi/mata pelajaran). 

3. utility value  

a. penilaian siswa tentang tingkat kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan diperoleh atas penguasaan suatu subjek 

(materi/mata pelajaran) terhadap perolehan/peningkatan dari sesuatu 

yang dianggap sebagai prestasi belajarnya di sekolah. 

b. penilaian siswa tentang tingkat kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan diperoleh atas penguasaan suatu subjek 

(materi/mata pelajaran) terhadap perolehan sikap positif yang akan 

ditampilkan/diberikan (misalnya perasaan bangga dan pemberian 
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penghargaan) oleh orang-orang yang dianggap penting oleh siswa 

(orang tua/keluarga, guru, teman/sahabat). 

c. penilaian siswa tentang tingkat kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan diperoleh atas penguasaan suatu subjek 

(materi/mata pelajaran) terhadap penghindaran sikap negatif yang 

akan ditampilkan/diberikan (misalnya perasaan kecewa atau 

hukuman) oleh orang-orang yang dianggap penting oleh siswa 

(orang tua/keluarga, guru, teman/sahabat). 

d. penilaian siswa tentang tingkat kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan diperoleh atas penguasaan suatu subjek 

(materi/mata pelajaran) bagi kehidupan sehari-harinya di luar 

sekolah. 

e. penilaian siswa tentang tingkat kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan diperoleh atas penguasaan suatu subjek 

(materi/mata pelajaran) terhadap tujuan karir masa depan yang 

diinginkannya. 

f. penilaian siswa tentang tingkat kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan diperoleh atas penguasaan suatu subjek 

(materi/mata pelajaran) terhadap tujuan studi lanjutan yang 

diinginkan atau direncanakannya. 

4. cost belief, terdiri dari: 

a. persepsi atau keyakinan (belief) siswa tentang seberapa lama/besar 

waktu belajar yang harus dikeluarkan/dikorbankan untuk dapat 

mengusai suatu subjek (materi/mata pelajaran). 
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b. persepsi atau keyakinan (belief) siswa tentang seberapa lama/besar 

waktu belajar yang harus dilakukan atau dikeluarkan untuk dapat 

mengusai suatu subjek (materi/mata pelajaran) dibandingkan dengan 

subjek (materi/mata pelajaran) lain. 

c. persepsi atau keyakinan (belief) siswa tentang seberapa besar 

usaha/upaya belajar yang harus dilakukan atau dikeluarkan untuk 

dapat mengusai suatu subjek (materi/mata pelajaran). 

d. persepsi atau keyakinan (belief) siswa tentang seberapa besar/banyak 

usaha belajar yang harus dilakukan/dikeluarkan untuk dapat 

mengusai suatu subjek (materi/mata pelajaran) dibandingkan dengan 

(materi/mata pelajaran) lain. 

 

 

 

3. Proses Terbentuknya Expectancy dan Task Value 

 

 

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya diketahui bahwa pada dasarnya 

expectancy dan task value adalah keyakinan yang ada pada diri siswa yang 

diperolehnya melalui penilaian tentang suatu tugas serta kemampuannya 

pada tugas tersebut. Sama halnya dengan proses terbentuknya penilaian 

secara umum, terbentuknya expectancy dan task value tentu  bukanlah 

sesuatu yang terbentuk secara tiba-tiba.  

 

Terbentuknya expectancy dan task value siswa adalah hasil konstruksi dari 

serangkain pengalaman/peristiwa yang dialami oleh siswa, serta penilaian 

siswa tentang pengalaman/peristiwa tersebut. Pengalaman dan penilaian 
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yang dialami oleh siswa tersebutlah yang kemudian membentuk 

expectancy dan task value siswa. Hal tersebut diketahui berdasarkannya 

penjelasan Schunk dkk (2012, 79-81) tentang tiga faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya expectancy dan task value, serta proses 

terbentuknya expectancy dan task value tersebut yang juga digambarkan 

dalam ilustrasinya.  

 

Schunk dkk dalam penjelasannya, menjelaskan bahwa secara garis besar 

terdapat tiga faktor, yang juga merupakan serangkaian proses yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya expectancy dan task value siswa. Ketiga faktor 

tersebut antara lain (Schunk dkk, 2012: 77): 

1. Dunia sosial, yang meliputi: 

a. Lingkungan budaya 

b. Perilaku para pihak yang melakukan sosialisasi 

c. Kinerja dan peristiwa masa lalu 

2. Proses kognitif, yang meliputi: 

a. Persepsi tentang lingkungan sosial 

b. Interpretasi dan persepsi penyebab peristiwa masa lalu 

3. Keyakinan motivasi, yang meliputi: 

a. Memori afektif 

b. Tujuan 

c. Penilaian tentang kompetensi dan skema 

d. Persepsi tentang level kesulitan tugas. 

 

Oleh Schunk dkk tiga faktor tersebut juga digambarkan sebagai suatu 

rangkaian proses, dimana pengaruh suatu faktor dapat tidak secara 

langsung mempengaruhi expectancy dan task value siswa melainkan dapat 

berupa pengaruh terhadap faktor lainnya, yang kemudian baru 

berpengaruh terhadap expectancy dan task value siswa. Hal tersebut 

diketahui berdasarkan gambar ilustrasi tentang proses terbentuknya 
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expectancy dan task value yang dibuat Schunk dkk (2012: 77) yang bisa di 

lihat pada hal 49. 

 
Dunia sosial oleh Schunk dkk (2012:80) dikatakan merupakan “Lingkungan 

sosiokultural aktualnya yang mencakup suasana umum budaya dan 

masyarakatnya; sifat dasar interaksi murid dengan orang tua, rekan sebaya 

dan orang dewasa lainnya (misalnya guru): serta kinerja dan prestasi masa 

lalunya, dan juga kemampuannya”. Faktor ini tidak lain adalah faktor-

faktor yang berada di luar diri siswa dan hal tersebut juga dijelaskan dalam 

ilustrasi tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Schunk dkk (2012: 

80) bahwa “Berbagai pengaruh yang disebutkan terakhir ini [dunia sosial] 

digambarkan pada bagian paling kiri Gambar di luar area garis putus-

putus, karena berbagai pengaruh ini diasumsikan berada di luar diri murid 

(eksternal)”. 

 

Namun,  meskipun berada diluar diri siswa faktor ini juga memberikan 

pengaruh besar dalam pembentukan expectancy dan task value siswa. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Schunk dkk (2012: 80) yang menyatakan 

bahwa “Meskipun demikian (berada di luar siswa) faktor-faktor eksternal 

ini dapat berpengaruh besar pada keyakinan motivasi murid (motivational 

beliefs), karena menentukan konteks bagi murid ketika ia melibatkan diri 

dalam berbagai aktivitas akademis dan nonakademis”. 

Hal yang dimaksud konteks dalam penjelasan Schunk dkk diatas adalah 

situasi yang menjadi dasar pertimbangan siswa sebelum menentukan 

bagaimanakah keterlibatannya dalam suatu kegiatan atau tugas. Hal  
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tersebut diketahui berdasarkan pengertian dari konteks itu sendiri, dimana 

dalam KBBI online konteks salah satunya dapat diartikan sebagai “Situasi 

yang ada hubungannya dengan suatu kejadian”. 

 

Konteks inilah yang kemudian dapat dikatakan juga akan menjadi rambu-

rambu dari piihan perilaku yang akan diambil siswa dalam sebuah tugas 

atau kegiatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Schunk dkk (2012: 80-

81) bahwa: 

 “Konteks ini memberikan kesempatan dan batasan pada keyakinan 

dan perilaku murid. Oleh karena itu, meskipun menitikberatkan cara 

murid membangun keyakinan motivasinya melalui pemrosesan sosial 

kognitif, model umum ini mengasumsikan bahwa keyakinan murid 

dibatasi melalui konteks sosiokultural yang lebih besar, yang 

menyusun dunia murid” 

 

Faktor ini (dunia sosial), seperti yang digambarkan dalam ilustrasi serta 

dalam penjelasan sebelumnya mencakup tiga aspek yaitu meliputi 

bagaimana lingkungan budaya siswa; perilaku para pihak yang melakukan 

sosialisasi; serta kinerja dan peristiwa masa lalunya. Ketiga aspek yang 

berada di luar diri siswa tersebutlah yang akan turut mempengaruhi 

terbentuknya expectancy dan task value siswa, dimana kondisi atau bentuk 

dari ketiga faktor tersebut yang kemudian akan di interpretasikan dan 

dipersepsikan oleh siswa pada proses yang selanjutnya yaitu proses 

kognitif. Selain itu, pengaruh dari aspek-aspek tersebut, sebagaimana yang 

digambarkan dalam ilustrasi, selain diasumsikan akan menjadi dasar 

pertimbangan dari proses kognitif siswa, juga siasumsikan dapat 

mempengaruhi memori afektif siswa. 
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Faktor yang kedua yang mempengaruhi terbentuknya expectancy dan task 

value siswa adalah proses kognitif. Proses ini adalah proses dimana dunia 

sosial dipersepsikan oleh siswa. Proses ini terjadi dalam diri siswa yang 

meliputi persepsi dan interpretasi siswa atas peristiwa-peristiwa yang 

dialaminya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Schunk dkk (2012: 80) 

yang menyatakan bahwa “Proses kognitif internal menyangkut cara 

mempersepsikan dan menginterpretasikan berbagai peristiwa yang terjadi 

pada dirinya”.  

 

Faktor ini, sebagaimana yang digambarkan dalam ilustrasi dan dalam 

penjelasan sebelumnya meliputi dua aspek yaitu persepsi penyebab 

(attributions) dan persepsi tentang lingkungan sosial. Persepsi siswa 

tentang penyebab atas peristiwa yang dialami sebelumnya, yang kemudian 

dinamakan sebagai persepsi penyebab memiliki peran penting dalam 

proses ini, hal tersebut diungkan oleh Schunk dkk (2012: 80) yang 

mengatakan bahwa “Khususnya, proses interpretasi ini (proses kognitif) 

tergerakan oleh berbagai bentuk persepsi penyebab yang dibuat oleh murid 

mengenai peristiwa masa lalu dan kinerja aktualnya”  

 

Persepsi penyebab tidak lain adalah penilaian (persepsi) siswa tentang 

penyebab dari peristiwa yang dialaminya. Hal tersebut sebagaimana 

diungkapkan Schunk dkk (2012: 80) yang mengatakan bahwa persepsi 

penyebab “Merupakan penyebab yang dipersepsikan dari konsekuensi” 
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Persepsi tentang penyebab dari suatu konsekuensi ini berperan penting 

dalam membentuk keyakinan motivasi siswa yang kemudian juga akan 

membentuk expectancy dan task value.  

 

Misalnya, ketika siswa menemui kesulitan dalam menghadapi suatu tugas, 

jika siswa memeliki persepsi penyebab yang positif tentang kesulitan yang 

ditemuinya, misalnya “Mungkin saya menemui kesulitan atau kegagalan 

karena saya kurang berusaha lebih keras atau karena saya kurang berani 

bertanya tentang suatu hal yang belum saya pahami pada guru”, maka pada 

kesempatan berikutnya siswa tersebut masih akan berusaha dan berusaha 

meningkatkan keterlibatannya dan hal tersebut dapat menaikan tingkat 

keyakinan motivasi yang ada pada diri siswa. Sebaliknya, jika siswa 

memiliki persepsi negatif tentang penyebab dari kesulitan yang ditemuinya 

misalnya “tugas ini sangat sulit untuk saya kuasai, saya tidak akan dapat 

menguasainya atau tugas ini kurang cocok untuk saya” maka hal tersebut 

akan menurunkan keyakinan motivasi yang ada pada diri siswa. 

 

Begitu pula sebaliknya pada saat siswa meraih keberhasilan pada suatu 

tugas, jika siswa memiliki persepsi penyebab keberhasilan tersebut yang 

mendukung keterlibatan berikutnya pada tugas tugas tersebut misalnya 

“tugas ini memang sangat sesuai dengan bakat saya atau tugas ini memang 

akan saya kuasai jika saya berusaha bersunggung-sungguh”, hal tersebut 

tentu akan meningkatkan keyakinan motivasi siswa.  

 

Namun, sebaliknya jika siswa memiliki persepsi penyebab yang kurang 

mendukung keterlibatan berikutnya atas keberhasilan yang diraihnya 



53 

 

misalnya “tidak ada yang istemewa pada keberhasilan saya pada tugas ini, 

semua siswa bisa berhasil dalam tugas ini, atau mungkin saya hanya 

beruntung saja”, keyakinan motivasi siswa tentu tidak setinggi keyakinan 

motivasi ketika siswa tersebut memiliki persepsi penyebab pada contoh 

kasus sebelumnya. 

 

Aspek kedua yang ada dalam proses kognitif adalah persepsi siswa tentang 

lingkungan sosial. Aspek ini oleh Schunk dkk (2012: 80) dikatakan 

sebagai “Cara siswa mempersepsikan lingkungan sosiokulturalnya”. 

Aspek ini merupakan proses siswa dalam mempersepsikan dunia 

sosialnya, terutama pada aspek lingkungan budaya dan perilaku-perilaku 

dari para pihak yang melakukan sosialisasi dengannya.  

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Schunk dkk (2012: 80) yang menyatakan 

bahwa “Aspek ini mencakup persepsi murid tentang berbagai keyakinan 

yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan sosialisasi (orang tua, guru, 

rekan sebaya), serta cara murid mempersepsikan dan menginterprestasikan 

peran-peran sosial, seperti peran gender dan stereotip terkait berbagai 

aktivitas”.  

 

Persepsi dalam proses ini adalah suatu aspek yang penting dalam 

pembentukan expectancy dan task value siswa. Persepsi berperan 

menjembatani pengaruh lingkungan budaya dan pihak-pihak yang 

melakukan sosialisasi agar sampai pada keyakinan motivasi (motivaional 

beliefs) siswa, sebagaimana yang diungkapkan Schunk dkk (2012: 80) 

yang menyatakan bahwa “Melalui pendekatan umum teori kognitif dan 
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konstruktivisme, tidak hanya diketahui bahwa keyakinan dan perilaku 

orang tua dan guru dapat berpengaruh langsung pada diri murid, 

melainkan juga bahwa pengaruh aspek –aspek sosial ini diperantarai 

persepsi murid tentang lingkungannya”. 

 

Pentingnya peran persepsi dalam penjelasan Schunk dkk juga diperkuat 

kembali dengan contoh yang diberikannya. Contoh tersebut secara tersirat 

menjelaskan bahwa sesuatu yang yang ada dalam dunia sosial siswa tidak 

akan berpengaruh terhadap keyakinannya jika siswa tersebut tidak 

mempersepsikan ada pengaruh dunia sosial tersebut, bahkan ketika 

kejadiaan tersebut sebenarnya benar-benar ada, sebaliknya jika siswa 

mempersepsikan sesuatu tentang dunia sosialnya walaupun sebenarnya hal 

tersebut tidak terjadi, hal tersebut tetap akan mempengaruhi keyakinan 

motivasinya. Berikut adalah contoh kasus yang diberikan oleh Schunk dkk 

(2012: 80): 

“Sebagai contoh, seorang murid perempuan mungkin tidak 

mempersepsikan adanya siatu bias dari gurunya terhadap dirinya di kelas 

pada mata pelajaran matematika. Jadi, bahkan ketika memang ada sebuah 

bias, jika bias tersebut tidak dipersepsikan oleh murid tersebut, maka bias 

tersebut tidak akan mempengaruhi berbagai keyakinan motivasi yang 

selanjutnya dimiliki oleh murid tersebut”. 

 

Pengaruh dari aspek-aspek (persepsi penyebab dan persepsi lingkungan 

sosial) tersebut, sebagaimana yang digambarkan dalam ilustrasi, akan 

mempengaruhi terbentuknya keyakinan motivasi (motivational beliefs) 

siswa. Bersama-sama dengan pengaruh persepsi penyebab yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bentuk dari persepsi lingkungan sosial juga 

berpengaruh positif terhadap keyakinan motivasi siswa. Jadi, ketika suatu 
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tugas atau aktivitas yang akan dipertimbangkan untuk diikuti oleh siswa 

berkaitan positif dengan keyakinan siswa tentang peran-peran positif yang 

diperoleh dari persepsi terhadap lingkungan sosialnya, maka hal tersebut 

akan menaikan keyakinan motivasi siswa, begitu pula sebaliknya. 

 

Proses selanjutnya dalam terbentuknya expectancy dan task value setelah 

proses kognitif adalah terbentuknya keyakinan motivasi (motivaional 

beliefs). Aspek-aspek yang timbul dari proses inilah yang nantinya akan 

langsung mempengaruhi bentuk expectancy dan task value siswa tentang 

tugas atau aktivitas spesifik, dimana pada proses inilah pengaruh dari 

dunia sosial dan cara siswa mempersepsikannya akan terabstraksi. Adapun 

aspek-aspek yang terdapat pada proses ini meliputi empat aspek yaitu 

memori afektif; tujuan; persepsi tentang kompetensi diri dan skema; dan 

persepsi level kesulitan tugas. Aspek-aspek tersebutlah yang nanti akan 

menentukan bentuk dari expectancy dan task value seseorang. 

 

Memori afektif merupakan kesan yang ada pada diri siswa tentang suatu 

tugas atau aktivitas, yang diperoleh berdasarkan pengalamannya pada 

tugas atau aktivitas tersebut. Hal tersebut diungkapan oleh Schunk dkk 

(2012: 80) yang mengatakan bahwa “Memori afektif mengacu pada 

pengalaman afektif sebelumnya yang dimiliki oleh individu terkait sebuah 

aktivitas atau tugas tertentu”. Memori afektif inilah yang akan berperan 

sebagai dasar pertimbangan siswa dalam mengantisipasi keterlibatannya 

dalam suatu tugas atau aktivitas tertentu. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Schunk dkk (2012: 80) yang mengatakan bahwa “Memori afektif 
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diasumsikan dapat diaktifkan melalui antisipasi keterlibatan diri pada suatu 

tugas, yang dapat menimbulkan nilai positif atau negatif yang berbeda-

beda terkait aktivitasnya” 

 

Antisipasi itu sendiri menurut KBBI dapat diartikan sebagai “1) 

perhitungan tentang hal-hal yg akan (belum) terjadi; bayangan; ramalan; 2) 

penyesuaian mental terhadap peristiwa yangg akan terjadi”. Jadi, 

berdasarkan definisi dari KBBI tersebut, dapat diketahui bahwa memori 

afektif adalan salah satu bahan pertimbangan/perhitungan siswa ketika ia 

dihadapkan pada suatu aktivitas tertentu, yang pada saat proses antisipasi 

tersebut akan timbul suatu emosi positif atau negatif tentang tugas atau 

aktivitas tersebut.  

 

Memori afektif inilah yang juga akan turut mempengaruhi secara langsung 

terbentuknya expectancy dan task value siswa, yang nantinya juga akan 

mempengaruhi keterlibatannya pada suatu tugas atau aktivitas tertentu. Hal 

tersebut diketahui berdasarkan contoh kasus yang diberikan oleh Schunk 

dkk (2012: 79), berikut adalah contoh kasus tersebut: 

“Sebagai contoh jika individu memiliki sebuah pengalaman terdahulu 

yang buruk atau memalukan pada kasti, memori afektif ini mungkin 

mengalami persyaratan sedimikian rupa (conditioning) hingga ketika 

muncul kesempatan berikutnya bermain kasti, individu tersebut akan 

mengakibatkan emosi negatif yang sama, bersamaan dengan sebuah 

nilai yang kurang positif tentang kasti. Hal tersebut dapat menyebabkan 

penghindaran terhadap kasti dan bahkan mengeneralisasikan dapat 

menggeneralisasi hingga aktivitas atletik lainnya.Dengan cara yang 

sama, murid mungkin mempunyai pengalaman negatif terkait mata 

pelajaran sekolah (misalnya, aritmetika) yang dapat menyebabkan 

dirinya kurang menghargai dan kurang berminat pada mata pelajaran 

matematika, serta menyebabkan penghindaran lanjutan”. 

 



57 

 

Seperti itulah memori afektif akan mempengaruhi terbentuknya 

expectancy dan task value siswa. Jadi ketika suatu tugas atau aktivitas 

yang akan dipertimbangkan untuk diikuti oleh siswa berkaitan positif 

dengan memori afektif yang dimilikinya, maka hal tersebut akan menaikan 

expectancy dan task value siswa, begitu pula sebaliknya. 

 

Aspek berikutnya dalam faktor keyakinan motivasi adalah tujuan; 

penilaian tentang kompetensi diri dan skema; serta persepsi tentang level 

kesulitan tugas. Tujuan oleh Schunk dkk (2008: 79), dikatakan “Tujuan 

merupakan gambaran kognitif tentang hal yang diperjuangkan atau 

diusahakan pencapaiannya oleh murid” yang juga dijelaskan oleh Schunk 

dkk (2012: 79) bahwa tujuan tersebut mencakup “Tujuan jangka pendek 

dan tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh individu”. Schunk dkk 

(2012: 79) mencontohkan sebuah tujuan jangka pendek misalnya 

“Mendapatkan sebuah nilai A pada mata pelajaran kimia”, sedangkan 

sebuah tujuan jangka panjang dapat berupa “Menjadi seorang dokter, guru, 

atau pekerja sosial”. 

 

Sama halnya dengan memori afektif, tujuan yang dimiliki siswa juga akan 

mempengaruhi terbentuknya expectancy dan task value siswa. Jadi, ketika 

suatu tugas atau aktivitas yang akan dipertimbangkan untuk diikuti 

berkaitan positif dengan tujuan yang dimiliki oleh siswa, baik tujuan 

jangka pendek maupun tujuan jangka panjang, maka hal tersebut akan 

menaikan expectancy dan task value siswa pada tugas tersebut, begitu pula 

sebaliknya. 
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Aspek berikutnya yang merupakan komponen dari keyakinan motivasi 

adalah skema diri. Skema diri tidak lain adalah cerminan keyakinan dan 

konsep diri individu tentan dirinya sendiri yang menyangkut tentang 

keyakinannya tentang kondisi diri yang ideal atau yang mungkin 

dicapainya, berikut dengan kompetensi dirinya dan intensitas. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh Schunk dkk (2012: 79) dalam 

penjelasannya yang menyatakan bahwa“Skema diri mencerminkan 

keyakinan dan konsep diri (self concept) individu tentang dirinya sendiri”, 

serta dalam contoh kasus yang diberikannya yaitu “”Sebagai contoh, 

individu yang memiliki suatu ide bahwa dirinya adalah “individu yang 

membantu individu lain”, sebagai bagian dari skema diri atau identitasnya, 

mungkin menetapkan sebuah tujuan jangka berupa menjadi seorang 

dokter, guru, atau pekerja sosial””. 

 

Sama halnya dengan memori afektif dan tujuan , skema diri yang dimiliki 

oleh siswa juga akan mempengaruhi terbentuknya expectancy dan task 

value siswa. Jadi, ketika suatu tugas atau aktivitas yang akan 

dipertimbangkan untuk diikuti berkaitan positif dengan skema diri siswa, 

maka hal tersebut akan menaikan expectancy dan task value siswa pada 

tugas tersebut, begitu pula sebaliknya. 

 

Aspek yang terakhir yang merupakan komponen keyakinan motivasi siswa 

adalah persepsi siswa tentang level kesulitan tugas. Persepsi level 

kesulitan tugas oleh Schunk (2012: 79) dikatakan “Mengacu pada 

penilaian murid tentang kesulitan tugas tersebut”. Aspek ini dikatakan 
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akan ikut mempengaruhi terbentuknya proses terbentuknya expectancy dan 

task value yang dimiliki oleh siswa tentang suatu tugas atau aktivitas. 

Namun, berbeda dengan pengaruh dari tiga aspek lainnya dalam aspek 

keyakinan motivasi, pengaruh persepsi siswa tentang kesulitan tugas tidak 

berbanding lurus dengan expectancy dan task value siswa, melainkan 

dapat dikatakan berbanding terbalik.  

 

Jadi, ketika suatu tugas atau aktivitas dipersepsikan memiliki kesulitan 

yang sangat tinggi atau diluar kemampuannya oleh siswa, maka hal 

tersebut akan menurunkan tingkat atau kadar dari expectancy dan task 

value siswa tentang tugas atau aktivitas tersebut. Sebaliknya, jika siswa 

mempersepsikan suatu tugas atau aktivitas tidak terlalu sulit atau masih 

dalam jangkauan kemampuannya, maka hal tersebut akan meningkat 

expectancy dan task value pada tugas atau aktivitas tersebut. 

 

Demikianlah proses expectancy dan task value siswa tentang suatu tugas 

atau aktivitas terbentuk, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku 

prestasi (achievment behaviour) siswa. Proses tersebut, berdasarkan 

penjelasan tentang proses terbentuknya expectancy dan task value yang 

diilustrasikan Schunk dkk pada gambar, diketahui juga bahwa proses 

terbentuknya expectancy dan task value tersebut juga berbentuk siklus, 

dimana  perilaku prestasi (achievment behaviour) yang dipengaruhi oleh 

expectancy dan task value yang dimiliki oleh siswa juga akan turut 

mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang ditampilkan pada dunia sosial 

siswa, dan begitu seterusnya.  
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4. Menghindari Pengukuran Expectancy dan Task Value yang Ilusif 

 

 

 

Dilakukannya penelitian tentang expectancy dan task value oleh Schunk 

dkk dalam konteks pendidikan telah memberikan beberapa saran ilmiah 

yang dapat diaplikasikan dalam praktik pengajaran. Salah satu aplikasi 

tersebut adalah dilakukannya pengukuran dari expectancy dan task value 

siswa. Pengukuran tersebut dapat menjadi salah satu opsi tambahan, yang 

dapat memperkaya usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka 

perbaikan kualitas pendidikan. 

 

Pengukuran expectancy dan task value siswa berguna untuk mengetahui 

seberapa berhasilkah sebenarnya pembelajaran memberikan penghayatan 

pada siswa akan pentingnya suatu materi atau mata pelajaran bagi dirinya 

dan seberapa berhasil pembelajaran mengembangkan keyakinan 

kompetensi siswa pada materi atau mata pelajaran tersebut. Hal tersebut 

sangat berguna sebagai salah satu bahan pertimbangan evaluasi proses 

pengajaran. Namun, pengukuran expectancy dan task value hendaknya 

tidak dilakukan secara sembarangan. Mengingat pentingnya hasil dari 

pengukuran yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran, keakuratan hasil dari pengukuran menjadi 

suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan.  

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Schunk dkk dapat diketahui bahwa 

sebelum melakukan pengukuran expectancy dan task value pada suatu 

tugas atau aktivitas yang spesifik ada satu syarat yang harus diperhatikan. 
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Syarat tersebut adalah pengalaman. Pengalaman adalah salah satu syarat 

penting dalam pertimbangan apakah pengukuran expectancy dan task 

value tersebut akan dapat memberikan hasil yang relatif akurat 

Pengukuran expectancy dan task value pada subjek yang belum sama 

sekali belum memiliki pengalaman sangat berpotensi akan memberikan 

hasil pengukuran yang jauh dari akurat dan bersifat ilusif (sangat khayal). 

 

Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan penjelasan-penjelasan Schunk 

dkk tentang proses terbentuknya expectancy dan task value, terutama 

dalam penjelasannya tentang salah satu aspek dalam dunia sosial yang 

merupakan proses pertama dalam serangkaian proses terbentuknya 

expectancy dan task value. Penjelasan tersebut terletak pada aspek kinerja 

dan peristiwa masa lalu yang dialami oleh siswa. Schunk dkk (2012: 80) 

menjelaskan bahwa aspek kinerja dan peristiwa masa lalu siswa meliputi 

“Kinerja dan prestasi aktualnya, dan juga kemampuan aktualnya”. 

 

Pengalaman menjadi penting pada aspek tersebut, pada suatu tugas atau 

aktivitas yang spesifik, pengukuran expectancy dan task value pada siswa 

yang sama sekali belum memiliki pengalaman adalah suatu hal yang harus 

dihindari, karena tanpa adanya pengalaman bagaimana mungkin siswa 

tersebut mengetahui bagaimana kinerja, prestasi, dan kemampuan 

aktualnya pada materi atau aktivitas tersebut. Melalui pengalaman terkait 

pembelajaran tentang suatu materi atau mata pelajaran yang spesifik yang 

belum pernah dipelajarinya, siswa akan lebih mengenali materi atau 

matapelajaran tersebut secara lebih objektif. 
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Hal yang sama juga terjadi pada aspek lainnya, yaitu pada aspek prilaku 

para pihak yang melakukan sosialisasi, yang salah satunya mencakup 

prilaku yang ditampilkan oleh guru. Penjelasan-penjelasan guru terkait 

manfaat yang akan diperoleh dari materi yang dipelajari di dalam kelas 

akan juga membantu siswa lebih mengenali materi atau mata pelajaran 

tersebut, hal tersebut tentu akan membuat penilaian siswa terkait materi 

dan kemampuannya pada materi tersebut menjadi semakin akurat. 

 

Begitu pula pada masing-masing komponen-komponen dari expectancy 

dan task value, peran pengalaman menjadi menjadi semakin penting bagi 

keakuratan penilaian komponen-komponen ini. Khusus pada komponen 

expectancy, tanpa adanya pengalaman siswa tidak mungkin akan dapat 

mengetahui bagaimana kemampaunnya pada suatu tugas yang spesifik 

(task spesifik-self concept), dan tingkat kesulitan materi tersebut bagi 

dirinya (perceiption of task difficulty). 

 

Sama halnya dengan pada komponen expectancy, pada komponen task 

value, tanpa adanya pengalaman, seberapa menarik dan seberapa siswa 

tersebut menikmati suatu materi (intrinsic value) serta seberapa berapa 

besar waktu dan upaya belajar yang harus ia keluarkan untuk mampu 

mengusai suatu materi (cost belief) adalah suatu hal mustahil diketahui. 

Begitu pula pada komponen lainnya yaitu attainment value dan utility 

value, melalui informasi-informasi yang diberikan oleh guru dalam 

pembelajaran di kelas terkait tentang manfaat dari mempelajari suatu 

materi serta interaksi-interaksi dengan kawan-kawan lainnya hal tersebut 
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tentu akan menambah referensi siswa yang akan mempengaruhi penilaian 

siswa tentang seberapa penting dan berguna materi tersebut bagi dirinya. 

Oleh karena itu, pengalaman menjadi suatu syarat penting yang harus 

diperhatikan dalam pengukuran expectancy dan task value siswa. 

 

Siswa kelas XI IPS itu sendiri telah mempelajari materi Akuntansi dengan 

waktu yang cukup, terhitung dari awal bulan Januari 2015 siswa kelas XI 

IPS sampai rencana pengukuran expectany dan task value ini akan 

dilakukan yaitu pada akhir semester genap, sehingga menurut peneliti, 

pengalaman belajar dalam kurun waktu 1 semester tersebut adalah waktu 

yang cukup bagi siswa untuk mengetahui bagaimana gambaran materi 

Akuntansi serta kemampuannya pada materi tersebut. Oleh karena itu, 

menurut peneliti pengukuran expectancy dan task value ini seharusnya 

dapat memberikan hasil yang relatif akurat dan pengukuran expectancy 

dan task value yang bersifat ilusif dapat dihindari. 

 

 

 

2.2. Penelitian Relevan 

 

 

 

Bagian ini berisikan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

pokok masalah pada penelitian ini. Sumadi Suryabrata dalam Sugiyono, 

(2012: 79) menyebutkan bahwa selain teori-teori dan konsep-konsep, 

generalisasi-generalisasi hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai 

landasan penelitian. Berikut adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan 

masalah pada penelitian ini: 
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Tabel 4. Penelitian Relevan 

No.  Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Tine Lisdiana Studi deskriptif 

mengenai expectancy–

task value 

pada mahasiswa yang 

sedang menempuh mata 

kuliah usulan penelitian 

di fakultas psikologi 

Universitas “x” 

Bandung 

Hasil penelitian 

memperlihatkan 54% 

responden menghayati 

expectancy 

rendah-task value 

rendah dan 

diprediksikan akan 

memunculkan 

achievement 

behaviour (prilaku 

berprestasi) -yang salah 

satunya adalah prestasi 

aktual-yang lemah. 

 

2 

 

 

Camelia Wati Studi deskriptif tentang 

expectancy dan task 

value 

pada siswa kelas 

akselerasi di SMAK “x” 

Bandung 

Selain menjelaskan 

deskripsi expectancy dan 

task value subjek 

penelitian, hasil 

penelitian ini juga 

menyimpulkan bahwa 

sebanyak 37.5% siswa 

akslelerasi menghayati 

expectancy dan task-

value tinggi terhadap 

tugas-tugas di kelas 

akselerasi diprediksi 

akan memunculkan 

achievement behavior- 

yang salah satunya 

adalah prestasi aktual- 

yang kuat pada diri 

siswa. 

 

 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian yang membahas tentang 

hubungan atau komparasi dua variabel atau lebih, setelah melakukan tinjauan 
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pustaka terhadap teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil 

penelitian yang relevan adalah merumuskan kerangka pikir. Kerangka pikir itu 

sendiri merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun 

berdasarkan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil 

penelitian yang relevan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam tinjauan 

pustaka.  

 

Oleh Sugiyono (2012: 91) dijelaskan bahwa kerangka pikir yang baik adalah 

kerangka pikir yang  menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang 

akan diteliti. Sintesa yang menjelaskan pertautan antar variabel tersebutlah 

yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian dan juga 

digunakan untuk merumuskan hipotesis. Variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu expectancy (X1) dan task value 

(X2) sebagai variabel bebas (independen) dan hasil belajar pada materi 

Akuntansi (Y) sebagai variabel terikat (dependen).  

 

Hasil belajar merupakan komponen yang memiliki fungsi yang cukup penting 

dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Sebagai output dari evaluasi 

penilaian keberhasilan proses pendidikan, hasil belajar merupakan cerminan 

dari tingkat pengusaan siswa serta keberhasilan proses pembelajaran. Hasil 

belajar sangat berguna sebagai indikator dari keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran, selain itu hasil belajar juga merupakan informasi yang 

berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan atau keberhasilan belajar siswa 

serta perkembangannya dalam mengikuti proses pembelajaran.  
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Hasil belajar yang diperoleh masing-masing siswa, biasanya tidaklah sama. 

Perbedaan-perbedaan perolehan hasil belajar tersebut tentu dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Expectancy dan task value adalah dua faktor yang dalam 

penelitian ini diduga mempengaruhi perbedaan hasil belajar yang diperoleh 

siswa. Expectancy seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan 

mempengaruhi intensitas usaha belajar yang akan dilakukan oleh siswa.  

 

Hal tersebut dijelaskan oleh Schunk dkk (2012: 89) bahwa “Murid yang 

meyakini dirinya dapat mengerjakan sebuah tugas  dan meyakini dirinya akan 

berkinerja baik [memiliki expectancy tinggi], lebih cenderung berprestasi pada 

level yang lebih tinggi, serta berusaha lebih keras dan bersikap gigih lebih 

lama pada tugas tersebut”. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut diketahuilah 

suatu proposisi bahwa semakin tinggi expectancy yang dimiliki oleh siswa 

terkait suatu tugas, maka semakin gigih dan semakin banyak usaha belajar 

yang akan dilakukan oleh siswa tersebut, dan hal tersebut tentu akan 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang akan diperoleh siswa. 

 

Begitu pula dengan task value, sama halnya dengan expectancy, task value 

juga dikatakan akan mempengaruhi intensitas belajar yang akan dilakukan 

siswa. Hal tersebut dijelaskan oleh Schunk dkk (2012: 94) yang menyatakan 

bahwa “Setiap komponen dapat memengaruhi perilaku berprestasi, seperti 

pilihan, kegigihan, dan prestasi aktual”. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut 

sama halnya dengan expectancy diketahuilah suatu proposisi bahwa semakin 

tinggi task value yang dimiliki oleh siswa terkait suatu tugas, maka semakin 

gigih dan semakin banyak usaha belajar yang akan dilakukan oleh siswa 
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tersebut, dan hal tersebut tentu akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

yang akan diperoleh siswa. 

 

Task value ini memiliki peran penting dalam mengarahkan pilihan perilaku 

siswa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Schunk dkk (2012: 93) bahwa 

“Nilai-nilai ini [task value] dapat memandu kognisi, motivasi dan prilaku 

dengan berfungsi sebagai berbagai keyakinan dan standar umum yang 

digunakan untuk membuat penilaian tentang perilaku mana diinginkan dan 

seharusnya didekati (dilakukan) dan, implikasinya, nilai dan perilaku 

berlawanan mana yang tidak diinginkan dan seharusnya dihindari”. 

 

Jadi, jika suatu tugas atau mata pelajaran dianggap sebagai sesuatu yang 

sangat bernilai oleh siswa (memiliki task value tinggi), task value yang 

dimiliki oleh siswa tersebut akan membantu siswa dalam merumuskan 

perilaku-perilaku atau usaha-usaha yang harus dan tidak seharusnya dilakukan 

sehingga hasil belajar yang baik akan secara lebih efektif dan efisien dapat 

dicapai oleh siswa, begitu pula sebaliknya. 

 

Expectancy dan task value dikatakan adalah dua faktor yang berperan penting 

dalam menentukan hasil belajar yang akan diperoleh siswa. Hal tersebut  

dijelaskan oleh para ahli yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Salah 

satunya adalah Schunk dkk (2012: 67) yang mengatakan bahwa “Keduanya 

[expectancy dan task value] penting dalam memprediksi pilihan perilaku, 

keterlibatan, kegigihan, dan prestasi aktual murid di masa mendatang”.  
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Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Jacqueiline Eccles dalam Santrock 

(2011: 223), Eccles mengatakan bahwa expectancy dan task value 

“Diasumsikan secara langsung mempengaruhi kinerja, ketekunan, dan pilihan 

tugas”.  Expectancy dan task value, bahkan dikatakan sebagai dua faktor 

terpenting yang dapat memprediksi perilaku berprestasi siswa, hal tersebut 

diungkapkan Schunk dkk (2012: 76) bahwa “Dua faktor terpenting yang 

memprediksi perilaku berprestasi adalah expectancy dan task value”. 

 

Perilaku berprestasi itu sendiri, dikatakan meliputi empat hal, yaitu pilihan, 

kegigihan, kuantitas  usaha, keterlibatan kognitif, dan juga hasil belajar yang 

dalam bahasa Schunk dkk disebut adalah kinerja aktual, yang di beberapa 

kesempatan juga disebut prestasi aktual (Schunk dkk, 2012: 77). Prestasi 

aktual itu sendiri sebenarnya adalah satu hal yang berdefinisi sama dengan 

hasil belajar. Hal itu disebutkan dalam Schunk dkk (2012: 81), yang 

menyebutkan bahwa prestasi aktual mencakup: 

1. kinerja murid tes prestasi terstandarkan,  

2. nilai akademis pada berbagai mata pelajaran, dan 

3. konsekuensi pemelajaran lain seperti kinerja pada berbagai tes atau 

tugas dikelas. 

Ketiga cakupan di atas adalah saatu hal yang sama dengan definisi dari hasil 

belajar.  

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka disusunlah paradigma penelitian 

dalam penelitian ini. Berikut adalah paradigma penelitian dalam penelitian ini: 
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   Gambar 2. Kerangka Pikir 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 

 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya 

dengan data atau fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Berdasarkan 

kerangka pikir yang telah dipaparkan di atas, hipotesis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh expectancy terhadap hasil belajar Ekonomi pada materi 

Akuntansi siswa kelas XI IPS SMA N 1 Seputih Mataram Tahun Ajaran 

2014/2015. 

2. Ada pengaruh task value terhadap hasil belajar Ekonomi pada materi 

Akuntansi siswa kelas XI IPS SMA N 1 Seputih Mataram Tahun Ajaran 

2014/2015. 

3. Ada pengaruh expectancy dan  task value terhadap hasil belajar Ekonomi 

pada materi Akuntansi siswa kelas XI IPS SMA N 1 Seputih Mataram 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

Expectancy 

(X1) 

Hasil Belajar Ekonomi 

pada Materi Akuntansi 

(Y) 

 
Task Value 

(X2) 
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