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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Self-Efficacy 

 

1. Pengertian Self-Efficacy 

 

Menurut Schultz (Anwar, 2009: 18-19), self-efficacy adalah perasaan seseorang 

terhadap kecukupan, efisiensi dan kemampuan seseorang dalam mengatasi 

kehidupan.  Sedangkan Feist & Feist (Anwar, 2009: 19) mengemukakan bahwa 

self-efficacy merupakan keyakinan individu bahwa mereka memiliki kemampuan 

dalam mengadakan kontrol terhadap pekerjaan mereka terhadap peristiwa 

lingkungan mereka sendiri. 

 

Menurut Ghufron dan Risnawita (2010: 73) self-efficacy atau efikasi diri 

merupakan salah satu aspek pengetahuan atau self-knowledge yang paling 

berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.  Hal ini disebabkan self-efficacy yang 

dimiliki seseorang ikut berpengaruh dalam menentukan tindakan yang akan 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk didalamnya perkiraan berbagai 

kejadian yang akan dihadapi.   

 

Bandura (Ghufron dan Risnawita, 2010: 73) mendefinisikan bahwa self-efficacy 

adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan 

tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.  Self-efficacy 
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berhubungan dengan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri sehingga self-

efficacy dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tugas. 

 

Baron dan Byrne (Ghufron dan Risnawita, 2010: 73-74) mendefinisikan self-

efficacy sebagai evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi 

dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan.  

Bandura dan Wood (Ghufron dan Risnawita, 2010: 74) menjelaskan bahwa self-

efficacy mengacu pada keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan 

motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi 

tuntutan situasi. 

 

Judge dan Bono (Ghufron dan Risnawita, 2010: 76) menganggap bahwa self-

efficacy adalah indikator positif dari core self-evaluation untuk melakukan 

evaluasi diri yang berguna untuk memahami diri.  Self-efficacy berkaitan dengan 

seberapa besar seseorang meyakini kemampuannya dapat melakukan tugas 

tertentu, sehingga self-eficacy berguna untuk menilai seberapa besar kemampuan 

seseorang dan dapat digunakan untuk memprediksi suatu masalah dapat 

diselesaikan atau tidak. 

 

Ghufron dan Risnawita (2010: 77) menyatakan bahwa self-efficacy secara umum 

adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuannya dalam mengatasi beraneka 

ragam situasi yang muncul dalam hidupnya.  Self-efficacy secara umum tidak 

berkaitan dengan kecakapan seseorang, namun berkaitan dengan keyakinan 

seseorang mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dengan kecakapannya tersebut.  

Self-efficacy mempengaruhi aspek kognisi dan perilaku seseorang, maka perilaku 

seseorang akan berbeda dengan yang lainnya. 
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Alwisol (2014: 287) menyatakan bahwa self-efficacy adalah penilaian terhadap 

diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa 

atau tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan syarat yang diberikan.  Menurut 

Bandura (Alwisol, 2014: 287), self-efficacy adalah persepsi diri sendiri mengenai 

sebarapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu.  Self-efficacy 

berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan 

tindakan yang diharapkan.   

 

Setiadi (2010: 39) dalam bukunya menyimpulkan sebagai berikut “It can be 

concluded that self-efficacy is an abstract instrument to achieve a high level of 

students’ academic attainment, to improve teacher, and to manage the 

instructional activities effectively.”  Dapat diartikan bahwa self-efficacy 

merupakan instrumen abstrak untuk meningkatkan pencapaian akademik siswa, 

meningkatkan kemampuan guru, dan untuk mengelola kegiatan pembelajaran 

secara efektif.  Menurut Setiadi (2010:  78) “self-efficacy is believed to motivate 

students to take active roles in literacy activities in general.”  Artinya yaitu self-

efficacy diyakini dapat memotivasi siswa untuk mengambil peran aktif dalam 

kegiatan belajar secara umum. 

 

Santrock (Rachmawati, 2012: 6) mendefinisikan self-efficacy sebagai kepercayaan 

seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu 

yang menguntungkan.  Self-efficacy menurut Niu (Rachmawati, 2012: 6-7) 

merupakan hasil interaksi antara lingkungan eksternal, mekanisme penyesuaian 

diri serta kemampuan personal, pengalaman dan pendidikan.  Self-efficacy adalah 
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faktor penting dalam menentukan kontrol diri dan perubahan perilaku dalam 

individu. 

 

Bandura (Ghufron dan Risnawita, 2010: 74) menganggap bahwa self-efficacy 

terjadi pada suatu fenomena situasi khusus, para peneliti yang lain telah 

membedakan self-efficacy khusus dari self-efficacy secara umum atau generalized 

self-efficacy.  Ghufron dan Risnawita juga menyatakan bahwa self-efficacy secara 

umum menggambarkan suatu penilaian dari seberapa baik seseorang dapat 

melakukan suatu perbuatan pada situasi yang beraneka ragam. 

 

Menurut Ghufron dan Risnawita (2010: 74), self-efficacy secara umum 

berhubungan dengan harga diri atau self-esteem karena keduanya merupakan 

aspek dari penilaian diri yang berkaitan dengan kesuksesan atau kegagalan 

seseorang sebagai seorang manusia.  Meskipun demikan, Ghufron dan Risnawita 

(2010: 74-75) menyatakan bahwa self-efficacy dan self-esteem memiliki 

perbedaan, yaitu self-efficacy tidak memiliki komponen penghargaan diri seperti 

pada self-esteem.  Self-esteem bersifat menyamaratakan, sedangkan self-efficacy 

mengacu pada situasi khusus dan mendahului aksi dengan segera. 

 

Bandura (Ghufron dan Risnawita, 2010: 75) menyatakan bahwa self-efficacy pada 

dasarnya adalah hasil dari proses kognitif berupa keputusan, keyakinan, atau 

penghargaan tentang sejauh mana individu memperkirakan kemampuan dirinya 

dalam melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan.  Self-efficacy tidak berkaitan dengan kemampuan 

seseorang, tetapi berkaitan dengan keyakinan seseorang untuk dapat melakukan 

suatu hal dengan kemampuannya tersebut.  Self-efficacy menekankan pada 
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komponen keyakinan diri untuk menghadapi masalah yang akan datang yang 

tidak dapat diperkirakan.  Self-efficacy bukan satu-satunya hal yang dapat 

mempengaruhi tindakan, self-efficacy berkombinasi dengan lingkungan, perilaku 

sebelumnya, terutama terhadap harapan hasil untuk menghasilkan perilaku. 

 

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

dari self-efficacy. Self-efficacy merupakan keterampilan yang berhubungan dengan 

keyakinan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan suatu 

tugas pada kondisi tertentu menggunakan keterampilan yang dimilikinya.  Self-

efficacy tidak menggambarkan mengenai motif dan dorongan atau kebutuhan lain 

yang dikontrol.  Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang mengenai 

kemampuannya dalam mengerahkan keterampilan dan kemampuannya untuk 

menghadapi situasi yang penuh tantangan.  Self-efficacy merupakan keyakinan 

seseorang terhadap apa yang mampu dilakukannya.  Self-efficacy mengambarkan 

keyakinan seseorang untuk menampilkan perilaku produktif.  Self-efficacy 

berkembang sepanjang waktu dan diperoleh melalui suatu pengalaman.  

Perkembangan self-efficacy dimulai pada masa bayi dan berlanjut sepanjang hidup 

seseorang. 

 

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah 

keyakinan khusus seseorang mengenai kemampuan dirinya untuk melakukan 

suatu tugas tertentu dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu tujuan atau 

hasil yang diinginkan.  Self-efficacy tidak berhubungan dengan kemampuan 

seseorang, namun berhubungan dengan keyakinan seseorang mengenai hal-hal 

yang dapat dilakukan dengan kemampuannya tersebut.  Self-efficacy seseorang 
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akan berbeda dengan yang lainnya karena keyakinan seseorang dipengaruhi oleh 

lingkungannya. 

 

2. Klasifikasi Self-Efficacy 

 

Menurut Anwar (2009: 19), secara garis besar self-efficacy terbagi atas dua yaitu, 

self-efficacy yang tinggi dan self-efficacy yang rendah.  Seseorang yang memiliki 

self-efficacy yang tinggi akan cenderung memilih terlibat langsung dalam 

mengerjakan tugas, sedangkan seseorang yang memiliki self-efficacy yang rendah 

akan cenderung menghindari tugas tertentu. 

 

Menurut Bandura (Anwar, 2009: 19-20), seseorang yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi akan mengerjakan tugas tertentu, sekalipun tugas-tugas tersebut 

merupakan tugas yang sulit.  Seseorang dengan self-efficacy tinggi memandang 

tugas bukan sebagai ancaman yang harus mereka hindari.  Seseorang yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi akan mengembangkan minat dan keterkaitan 

yang mendalam terhadap suatu aktivitas, mengembangkan tujuan, dan 

berkomitmen dalam mencapai tujuan tertentu.  Self-efficacy yang tinggi akan 

meningkatkan usaha seseorang dalam mencegah kegagalan yang mungkin timbul. 

 

Menurut Bandura (Anwar, 2009: 20) seseorang yang memiliki self-efficacy tinggi 

menganggap kegagalan sebagai akibat dari kurangnya usaha yang keras, 

pengetahuan, dan keterampilan.  Sedangkan seseorang yang memiliki self-efficacy 

rendah akan menjauhi tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang 

sebagai ancaman baginya.  Ketika menghadapi masalah yang sulit, seseorang 

dengan self-efficacy yang rendah akan sibuk memikirkan kekurangan-
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kekurangannya, gangguan-gangguan yang dihadapi, dan semua hasil yang dapat 

merugikannya.  Ia juga tidak berpikir tentang bagaimana cara yang baik dalam 

menghadapi tugas-tugas yang sulit.  Saat menghadapi tugas yang sulit, ia akan 

cenderung mengurangi usaha dan cepat menyerah. 

 

Menurut Anwar (2009: 20-21), seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Dapat menangani situasi yang dihadapi secara efektif. 

b. Yakin terhadap kesuksesan dalam mengatasi rintangan. 

c. Ancaman dipandang sebagai suatu tantangan yang tidak perlu dihindari. 

d. Gigih dalam berusaha. 

e. Percaya pada kemampuan diri yang dimiliki. 

f. Hanya sedikit menampakkan keraguan. 

g. Suka mencari situasi yang baru. 

 

 

Sedangkan menurut Anwar (2009: 21), seseorang yang memiliki self-efficacy 

yang rendah akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tidak yakin dapat menghadapi rintangan. 

b. Ancaman dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. 

c. Mengurangi usaha dan cepat menyerah. 

d. Ragu pada kemampuan diri yang dimiliki. 

e. Tidak suka mencari situasi yang baru. 

 

 

Ghufron dan Risnawita (2010: 75-76) menyatakan bahwa seseorang dengan self-

efficacy yang tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk 

merubah kejadian-kejadian di sekitarnya, sedangkan seseorang dengan self-

efficacy rendah menganggap bahwa dirinya pada dasarnya tidak mampu 

melakukan segala sesuatu yang ada disekitarnya.  Dalam situasi yang sulit, 

seseorang yang memiliki self-efficacy rendah akan mudah menyerah.  Sedangkan 

seseorang dengan self-efficacy tinggi akan melakukan upaya lebih keras untuk 

dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya. 
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3. Perkembangan Self-Efficacy 

 

Ghufron dan Risnawita (2010: 77) menyatakan bahwa self-efficacy merupakan 

unsur kepribadian yang berkembang melalui pengamatan-pengamatan seseorang 

terhadap akibat dari tindakannya dalam situasi tertentu.  Bandura (Ghufron dan 

Risnawita, 2010: 77) mengatakan bahwa persepsi terhadap self-efficacy pada 

setiap orang berkembang dari pencapaian secara berangsur-angsur akan 

kemampuan dan pengalaman tertentu secara terus-menerus.  Kemampuan 

mempersepsikan secara kognitif terhadap kemampuan yang dimiliki 

memunculkan keyakinan atau kemantapan diri yang akan digunakan sebagai 

landasan bagi individu untuk berusaha semaksimal mungkin mencapai target yang 

telah ditetapkan. 

 

Menurut Bandura (Ghufron dan Risnawita, 2010: 78-79) self-efficacy dapat 

ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat sumber informasi utama.  Empat 

sumber informasi utama tersebut adalah: 

 

1. Pengalaman Keberhasilan (Mastery Experience) 

Sumber informasi berupa pengalaman keberhasilan memberikan pengaruh besar 

pada self-efficacy seseorang karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman 

pribadi seseorang secara nyata yang dapat berupa keberhasilan atau kegagalan.  

Pengalaman keberhasilan seseorang akan meningkatkan self-efficacy-nya, 

sedangkan pengalaman kegagalan akan menurunkan self-efficacy seseorang.  

Setelah self-efficacy yang kuat berkembang dari keberhasilan-keberhasilan maka 

dampak negatif dari kegagalan dapat berkurang.  Bahkan kegagalan dapat diatasi 

dengan usaha-usaha tertentu yang memperkuat motivasi diri apabila merasa 



19 

 

hambatan yang lebih sulit pun dapat diatasi melalui usaha yang dilakukan secara 

terus menerus. 

 

Menurut Alwisol (2014: 288), pengalaman keberhasilan adalah prestasi yang 

pernah diraih pada masa lalu.  Pengalaman keberhasilan menjadi sumber yang 

paling kuat pengaruhnya dalam mengubah self-efficacy seseorang.  Pengalaman 

yang bagus akan meningkatkan self-efficacy dan kegagalan akan menurunkan self-

efficacy.  Pengalaman keberhasilan memberi dampak yang berbeda-beda bagi 

setiap orang, tergantung pada seberapa sulit tugas yang dihadapi, kondisi emosi, 

dan besar usaha yang dilakukan.  

 

2. Pengalaman Orang Lain (Vicarious Experience) 

Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain yang memiliki kemampuan yang 

setara dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan self-efficacy seseorang 

dalam mengerjakan tugas yang sama.  Sebaliknya, pengamatan terhadap 

kegagalan orang lain akan menurunkan self-efficacy seseorang dalam 

mengerjakan tugas tertentu dan cenderung mengurangi usahanya. 

 

Menurut Alwisol (2014: 288), self-efficacy akan meningkat ketika mengamati 

keberhasilan orang lain dan akan menurun jika mengamati seseorang yang 

kemampuannya hampir sama dengan dirinya ternyata gagal.  Pada saat orang yang 

diamati kemampuannya berbeda maka pengaruh pengalaman orang lain tidak 

besar.  Sebaliknya jika kemampuannya sama bisa jadi orang tidak mau 

mengerjakan apa yang pernah gagal dikerjakan oleh orang yang diamatinya.  
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3. Persuasi Verbal 

Pada persuasi verbal, seseorang diarahkan melalui saran, nasihat, dan bimbingan 

sehingga dapat meningkatkan keyakinan-keyakinan tentang kemampuan-

kemampuan yang dimiliki yang dapat membantu mencapai tujuan yang 

diinginkan.  Seseorang yang diyakinkan secara verbal cenderung akan berusaha 

lebih keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  Menurut Bandura (Ghufron 

dan Risnawita, 2010: 79), pengaruh persuasi verbal tidak terlalu besar karena 

tidak memberikan suatu pengalaman yang dapat langsung dialami atau diamati 

seseorang.  Dalam kondisi mendapatkan tekanan dan mengalami kegagalan secara 

terus-menerus, pengaruh sugesti melalui persuasi verbal akan cepat hilang jika 

mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. 

 

Menurut Alwisol (2014: 289), self-efficacy dapat diperoleh, diperkuat atau 

dilemahkan melalui persuasi verbal.  Dampak dari persuasi verbal terbatas namun 

pada kondisi tertentu dapat mempengaruhi self-efficacy.  Kondisi tersebut adalah 

rasa percaya pada pemberi persuasi, dan sifat realistik dari apa yang 

dipersuasikan. 

 

4. Kondisi Fisiologis (Phisiological State) 

Seseorang akan mendasarkan informasi mengenai kondisi fisiologisnya untuk 

menilai kemampuannya.  Ketegangan fisik dalam situasi yang menekan 

dipandang sebagai suatu tanda ketidakmampuan karena hal tersebut dapat 

melemahkan performansi kerja seseorang.  Lebih lanjut Alwisol (2014: 289) 

menyatakan bahwa keadaan emosi pada saat melakukan kegiatan akan 

mempengaruhi self-efficacy di bidang tersebut.  Kondisi emosi dapat mengurangi 
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self-efficacy seperti emosi yang kuat, takut, cemas, stress.  Namun bisa terjadi 

peningkatan emosi yang tidak berlebihan dapat meningkatkan self-efficacy 

seseorang.  

 

Perubahan tingkah laku seseorang dapat terjadi jika sumber persepsi diri sendiri 

mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu (efficacy 

expectation) berubah.  Alwisol (2014: 289) menyatakan bahwa keempat sumber 

tersebut dapat diubah dengan berbagai strategi, yang lebih rinci dijelaskan pada 

Tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1 Strategi Pengubahan Sumber Efficacy Expectation 

 

Sumber Cara Induksi 
 
 
 
 
Pengalaman 

performansi 

Participant 
modeling 

Meniru model yang berprestasi 

Performance 
desensitization 

Menghilangkan pengaruh buruk prestasi 
masa lalu 

Performance 
expensure 

Menonjolkan keberhasilan yang pernah di 
raih 

Self-instructed 
Performance 

Melatih diri untuk melakukan yang terbaik 

 
Pengalaman 
vikarius 

Life modeling Mengamati model yang nyata 

Symbolic 
modeling 

Mengamati model simbolik, film, komik, 
atau cerita 

 
 
 
 
 

Pesuasi verbal 

Suggestion Mempengaruhi dengan kata-kata berdasar 
kepercayaan 

Exhortation Nasihat,   peringatan   yang 

mendesak atau memaksa 

Self instruction Memerintah diri sendiri 

Interpretive 
treatment 

Interpretasi baru dan memperbaiki 
interpretasi lama yang salah 

 
 
 
 

 
Pembangkitan 
emosi 

Relaxation 
Biofeedback 

Relaksasi 

Attribution Mengubah atribusi penanggung   jawab   
suatu kejadian emosional 

Symbolic 
desensitization 

Menghilangkan sikap emosional dengan 

modeling symbolic 

Symbolic 
exposure 

Memunculkan emosi secara simbolik 

(Alwisol, 2014: 289) 
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4. Dimensi Self-Efficacy 

 

Menurut Bandura (Ghufron dan Risnawita, 2010: 80), self-efficacy pada diri 

seseorang akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya berdasarkan tiga 

dimensi.  Berikut adalah tiga dimensi tersebut. 

 

1. Dimensi Tingkat (Magnitude/Level) 

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika seseorang merasa 

mampu untuk melakukannya.  Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan 

tingkah laku yang akan dicoba atau dihindari.  Seseorang akan mencoba tingkah 

laku yang dirasa mampu dilakukannya, dan menghindari tingkah laku yang dirasa 

tidak mampu dilakukannya. 

 

Dimesi magnitude/level berhubungan dengan tingkat kesulitan yang diyakini dapat 

diselesaikan oleh sesorang.  Contohnya jika seseorang menghadapi masalah maka 

setiap orang akan berbeda memandang masalah tersebut, ada yang merasa masalah 

tersebut sulit bagi dirinya dan ada yang merasa masalah tersebut mudah atau 

sedang bagi dirinya. 

 

2. Dimensi Kekuatan (Strength) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan 

seseorang mengenai kemampuannya.  Pengharapan seseorang yang lemah mudah 

dirubah oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan.  Sebaliknya, 

pengharapan yang meyakinkan akan mendorong seseorang tetap bertahan dalam 

usahanya.  Dimensi ini berkaitan dengan dimensi level, yaitu semakin tinggi taraf 
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kesulitan maka semakin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikan 

kesulitan tersebut. 

 

3. Dimensi Generalisasi (Generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang dirasakan seseorang 

yakin akan kemampuannya.  Seseorang dapat merasa 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 seseorang 

terhadap kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal atau permasalahan yang melibatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan berhasil.  Pengukuran self-efficacy 

dalam penelitian ini terfokus pada tiga dimensi yaitu dimensi Magnitude/Level, 

dimensi Strength, dan dimensi Generality. 

 

5. Pengaruh dan Fungsi Self-Efficacy 

 

Gist dan Mitchell (Ghufron dan Risnawita, 2010: 75) mengatakan bahwa self-

efficacy dapat membawa pada perilaku yang berbeda diantara individu dengan 

kemampuan yang sama karena self-efficacy mempengaruhi pilihan, tujuan, 

pengatasan masalah, dan kegigihan dalam berusaha.  Jadi seseorang dengan 

kemampuan yang sama atau setara dapat memiliki self-efficacy yang berbeda-beda 

karena self-efficacy berhubungan dengan keyakinan seseorang terhadap 

kemampuannya.  Seseorang dengan kemampuan tertentu yakin dapat melakukan 
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suatu tugas, namun bisa jadi seseorang dengan kemampuan yang sama tidak yakin 

dapat melakukan tugas tersebut. 

 

Menurut Bandura (Widyastuti, 2010: 44) persepsi diri atas efficacy yang 

berlangsung dalam diri seseorang dapat mempengaruhinya dalam menentukan 

perilaku, memberikan pola pemikiran dan reaksi emosional.  Secara lebih  jelas 

pengaruh dan fungsi self-efficacy tersebut adalah sebagai berikut. 

 

1. Pemilihan Perilaku 

Bandura menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus 

membuat keputusan untuk mencoba berbagai tindakan dan seberapa lama dapat 

menghadapi kesulitan.  Teori belajar sosial menyatakan bahwa permulaan dan 

pengaturan transaksi dengan lingkungan sebagian ditentukan oleh penilaian self-

efficacy.  Seseorang akan menghindari situasi yang diperkirakan diluar batas 

kemampuannya, namun akan melakukan kegiatan yang diperkirakan dapat 

diatasinya.  Self-efficacy yang mendorong seseorang untuk melakukan 

kegiatan tertentu yang diyakini dapat diatasi akan mendorong 

perkembangan potensi.  Sebaliknya, self-efficacy yang mengarahkan individu 

untuk menghindari situasi yang tidak dapat dilakukannya akan menghambat 

perkembangan potensinya. 

 

2. Besar upaya dan ketekunan 

Penilaian efficacy menentukan seberapa besar usaha yang dilakukan dan 

seberapa lama seseorang dapat bertahan dalam suatu kondisi tertentu .  

Semakin tinggi self-efficacy seseorang maka akan membuat seseorang tersebut 

menjadi giat dan tekun, sedangkan seseorang yang memiliki self-efficacy yang 
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rendah akan mengurangi usahanya ketika menghadapi kesulitan dan bahkan akan 

menyerah.  

 

Penilaian efficacy yang rendah akan menghambat kemampuan untuk mengatasi 

suatu masalah tertentu.  Meskipun seseorang memiliki keterampilan dan dapat 

melakukan tugas tertentu, tetapi jika self-efficacy-nya rendah akan menyebabkan 

terhalangnya usaha dan mengalami putus asa. 

 

3. Pola berpikir dan reaksi emosional 

Penilaian seseorang mengenai kemampuan yang dimiliki dirinya juga 

mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosionalnya.  Seseorang yang menilai 

rendah kemampuannya akan merasa masalah yang dihadapi lebih besar dari 

masalah sebenarnya.  Reaksi emosional seperti stress juga dapat menurunkan self-

efficacy seseorang. 

 

Seseorang dengan self-efficacy yang tinggi jika mengalami kegagalan akan merasa 

kegagalan tersebut terjadi karena kurangnya usaha yang dilakukan, sedangkan 

seseorang dengan self-efficacy rendah akan merasa kegagalan merupakan 

kurangnya kemampuan yang dimilikinya. 

 

B. Berpikir Kritis 

 

Menurut  Ennis (Yunarti, 2011: 27), berpikir kritis adalah berpikir yang masuk 

akal, reflektif, dan difokuskan pada pengambilan keputusan.  Sedangkan menurut 

Scriven dan Paul (Yunarti, 2011: 27), berpikir kritis merupakan proses kognitif 

yang aktif dan disiplin serta digunakan dalam aktivitas mental seperti melakukan 

konseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi 
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informasi.  The Delphy Report (Yunarti, 2011: 28) merinci keterampilan-

keterampilan yang digolongkan sebagai keterampilan berpikir kritis, yaitu 

melakukan interpretasi, analisis, evaluasi, pengambilan kesimpulan dan 

menjelaskan. 

 

Berpikir kritis merupakan kegiatan berpikir yang dapat mengetahui dan menilai 

suatu ide benar atau tidak untuk menyelesaikan suatu permasalahan.  Sesuai 

dengan pendapat Cabera (Husnidar, Ikhsan dan Rizal, 2014: 72) yang menyatakan 

bahwa penguasaan kemampuan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai 

tujuan pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses fundamental yang 

memungkinkan siswa untuk mengatasi berbagai permasalahan masa yang akan 

datang di lingkungannya. 

 

Menurut Wijaya (Husnidar, Ikhsan dan Rizal, 2014: 73-74), berpikir kritis adalah 

suatu kegiatan atau proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan atau 

menyeleksi ide, mencakup mengkategorisasikan, membandingkan, melawankan, 

menguji argumentasi dan asumsi, menyelesaikan dan mengevaluasi kesimpulan 

induksi dan deduksi, menentukan prioritas dan membuat pilihan.  Sedangkan 

menurut Sabandar (Husnidar, Ikhsan dan Rizal, 2014: 74) untuk membangun 

berpikir kritis dalam matematika siswa harus dihadapkan pada masalah yang 

kontradiktif dan baru sehingga dapat mencari kebenaran dan alasan yang jelas.  

Sehingga siswa dapa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada 

pembelajaran matematika dan dapat membuat kesimpulan yang benar. 

 

Glazer (Husnidar, Ikhsan dan Rizal, 2014: 74) menyatakan bahwa berpikir kritis 

matematis adalah kemampuan dan disposisi matematis untuk melibatkan 
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pengetahuan sebelumnya, penalaran matematis, strategi kognitif untuk 

menggeneralisasi, membuktikan, dan melakukan evaluasi situasi matematis. 

 

Menurut Anderson (Husnidar, Ikhsan dan Rizal, 2014: 74), adapun indikator dan 

sub-indikator berdasarkan kesepakatan secara internasional dari para pakar 

mengenai berpikir kritis adalah: 

1. Interpretasi 

a. Pengkategorian. 

b. Mengkodekan (membuat makna kalimat). 

c. Pengklasifikasian makna. 

2. Analisis 

a. Menguji dan memeriksa ide. 

b. Mengidentifikasi argumen. 

c. Menganalisis argumen. 

3. Evaluasi 

a. Mengevaluasi dan mempertimbangkan pernyataan/klien. 

b. Mengevaluasi dan mempertimbangkan argumen. 

4. Penarikan kesimpulan 

a. Menyangsikan fakta atau data. 

b. Membuat berbagai alternatif konjektur. 

c. Menjelaskan kesimpulan. 

5. Penjelasan 

a. Menuliskan hasil. 

b. Mempertimbangkan prosedur. 

c. Menghadirkan argumen. 

6. Kemandirian 

a. Melakukan pengujian secara mandiri. 

b. Melakukan koreksi secara mandiri. 

 

 

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis 

matematis yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan berpikir dalam 

menganalisis persoalan matematika, menjelaskan, mengembangkan atau 

menyeleksi ide, mengkategorisasikan, membandingkan, menguji argumentasi dan 

asumsi, menyelesaikan dan mengevaluasi kesimpulan, menentukan prioritas dan 

membuat pilihan dalam menyelesaikan persoalan matematika. 
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C. Self-Efficacy Berpikir Kritis Matematis 

 

Self-efficacy berpikir kritis matematis berarti keyakinan terhadap kemampuan 

berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah atau persoalan matematika dengan 

berhasil.  Kemampuan-kemampuan yang tergolong ke dalam kemampuan berpikir 

kritis pada penelitian ini sesuai dengan yang dirinci oleh The Delphy Report 

(Yunarti, 2011: 31), yaitu interpretasi yang meliputi melakukan kategorisasi dan 

menjelaskan arti, analisis yang meliputi meneliti ide-ide dan mengidentifikasi 

argumen serta menganalisis argumen, dan evaluasi yang meliputi menilai 

pendapat. 

 

Pengukuran self-efficacy berpikir kritis matematis siswa dalam penelitian ini 

difokuskan pada tiga dimensi yaitu dimensi magnitude/level, dimensi strength, 

dan dimensi generality.  Dimensi magnitude/level berhubungan dengan taraf 

keyakinan terhadap kemampuan dalam menentukan tingkat kesulitan pertanyaan 

atau permasalahan yang melibatkan berpikir kritis.  Dimensi strength 

bergubungan dengan taraf keyakinan terhadap kemampuan dalam mengatasi 

masalah atau kesulitan yang muncul akibat pertanyaan atau permasalahan yang 

melibatkan berpikir kritis.  Dimensi generality berhubungan dengan taraf 

keyakinan terhadap kemampuan dalam menggenarilasi tugas dan pengalaman 

sebelumnya dalam berpikir kritis. 

 

Dari ketiga dimensi self-efficacy berpikir kritis matematis siswa tersebut 

kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator.  Indikator self-efficacy berpikir 

kritis matematis siswa yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari 

indikator yang dikembangkan oleh Sudrajat (2008).  Dimensi magnitude/level 
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terdiri dari indikator merasa berminat, merasa optimis, dan merasa yakin dalam 

menyelesaikan dan menjawab soal atau pertanyaan matematika yang menyangkut 

berpikir kritis.  Dimensi strength terdiri dari indikator meningkatkan upaya dan 

berkomitmen untuk menyelesaikan atau menjawab soal atau pertanyaan 

matematika yang menyangkut berpikir kritis. Dimensi generality terdiri dari 

indikator menyikapi situasi dan kondisi yang beragam dengan positif dan  

berpedoman pada pengalaman belajar sebelumnya. 

 

Selanjutnya dijelaskan mengenai setiap indikator self-efficacy berpikir kritis 

matematis.  Indikator pertama yaitu indikator merasa berminat.  Merasa berminat 

menurut Slameto (Djaali, 2009: 121) adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

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

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar 

diri.  Minat seseorang akan semakin besar jika hubungan antara diri dan suatu di 

luar diri semakin kuat atau semakin dekat. 

 

Lebih lanjut Crow dan Crow (Djaali, 2009: 121) mengatakan bahwa minat 

berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi 

atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri.  Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lainnya, 

dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.  Jadi, minat 

dalam berpikir kritis merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan untuk 

menjawab atau menyelesaikan suatu permasalahan berpikir kritis yang 

ditunjukkan melalui pernyataan dan sikap seperti mengacungkan tangan untuk 
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mengajukan diri menjawab, menggunakan pena dan kertas untuk mengerjakan 

soal, dan menanyakan hal yang kurang dipahami di sela-sela penjelasan guru.  

 

Indikator selanjutnya yaitu merasa optimis.  Menurut Sugerestrom (Ghufron dan 

Risnawita, 2010: 95) optimis adalah cara berpikir yang positif dan realistis dalam 

memandang suatu masalah.  Berpikir positif merupakan berusaha mencapai hal 

terbaik dari keadan terburuk.  Lebih lanjut Lopez dan Snyder (Ghufron dan 

Risnaawita, 2010: 95) mengemukakan bahwa optimis adalah suatu harapan yang 

ada pada individu bahwa segala sesuatu akan berjalan menuju ke arah kebaikan.  

Perasaan optimis membawa individu pada tujuan yang diinginkan, yakni percaya 

pada diri dan kemampuan yang dimiliki. 

 

Seseorang yang optimis memiliki ciri-ciri seperti diungkapkan oleh Robinson dkk 

(Ghufron dan Risnawita, 2010: 98) yaitu jarang menderita depresi dan lebih 

mudah mencapai kesuksesan dalam hidup, memiliki kepercayaan, dapat berubah 

ke arah yang lebih baik, adanya pemikiran dan kepercayaan mencapai sesuatu 

yang lebih baik, dan selalu berjuang dengan penuh kesadaran.  Scheiver dan 

Carter (Ghufron dan Risnawita, 2010: 99) menegaskan bahwa individu yang 

optimis akan berusaha menggapai pengharapan dengan pemikiran yang positif dan 

yakin akan kelebihan yang dimiliki.  Jadi, merasa optimis dalam berpikir kritis 

merupakan cara berpiir dan pengharapan yang positif dalam menjawab atau 

menyelesaikan permasalahan berpikir kritis. 

 

Indikator selanjutnya yaitu merasa yakin.  Menurut KBBI yakin berarti percaya 

sungguh-sungguh.  Merasa yakin dalam menyelesaikan atau menjawab soal atau 

permasalahan berpikir kritis merupakan kepercayaan yang sungguh-sungguh 
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bahwa dirinya dapat menyelesaikan atau menjawab permasalahan berpikir kritis 

yang diberikan. 

 

Indikator selanjutnya yaitu meningkatkan upaya.  Upaya dalam KBBI berarti 

usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan 

mencari jalan keluar.  Meningkatkan upaya dalam menyelesaikan permasalahan 

berpikir kritis merupakan usaha yang lebih untuk memecahkan persoalan atau 

menjawab pertanyaan yang melibatkan berpikir kritis.  Indikator ini ditunjukkan 

melalui sikap mencari cara lain untuk menyelesaikan permasalahan atau soal 

berpikir kritis, bertanya kepada teman atau guru saat menghadapi kesulitan, 

membuka catatan saat menghadapi kesulitan, membuka buku paket mengenai 

materi pada saat menghadapi kesulitan, mencatat informasi yang penting tanpa 

diminta oleh guru, dan membuat hubungan keterkaitan antara rumus atau model 

matematika dengan kejadian yang ada di dunia nyata. 

 

Indikator selanjutnya yaitu berkomitmen.  Komitmen dalam KBBI berarti 

keterikatan untuk melakukan sesuatu.  Berkomitmen dalam menyelesaikan 

permasalahan berpikir kritis merupakan keterikatan untuk melakukan sesuatu 

ketika menghadapi masalah yang timbul akibat persoalan berpikir kritis.  Indikator 

berkomitmen ditunjukkan melalui sikap tetap berusaha mengerjakan soal 

walaupun sudah mengerjakan soal dengan tidak benar. 

 

Indikator selanjutnya yaitu menyikapi situasi dan kondisi yang beragam dengan 

cara positif.  Menurut Trow (Djaali, 2009: 114) sikap merupakan sebagai suatu 

kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang 

tepat.  Sedangkan menurut Allport (Djaali, 2009: 114) sikap adalah sesuatu 
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kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan 

pengaruh langsung kepada respon individu terhadap semua objek atau situasi yang 

berhubungan dengan objek tersebut.  Jadi, menyikapi situasi dan kondisi yang 

beragam dengan cara yang positif merupakan kesiapan mental atau emosional 

siswa dalam menyikapi situasi dan kondisi berpikir kritis seingga dapat 

menentukan tindakan atau penyelesaian yang tepat untuk mengerjakan tugas-tugas 

atau soal menyangkut berpikir kritis.  Indikator ini ditunjukkan melalui sikap 

selalu berusaha mengerjakan soal berpikir kritis yang dihadapi.. 

 

Harlen (Djaali, 2009: 119) mengemukakan bahwa terdapat lima ciri khas 

kecenderungan tingkah laku seseorang yang bisa dijadikan indikator sikap 

terhadap tugas, yaitu 

1. Hasrat ingin tahu (sifat seseorang yang ingin mengetahui apa yang ada di    

    sekitarnya) 

2. Respek kepada fakta (suatu sifat dimana pekerja selalu merasa tidak puas   

    dengan pertanyaan atau penjelasan pimpinan tanpa fakta yang mendasari  

    pertanyaan itu) 

3. Fleksibel dalam berpikir dan bertindak (suatu sifat seseorang yang tidak  

    kaku, modrat, mau diajak kompromi, dan cepat menyesuaikan diri dengan  

    lingkungan) 

4. Mempunyai pikiran kritis (suatu sifat pada diri seseorang yang tidak mau  

    menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh orang lain, tanpa pemikiran  

    rasional dan kritis) 

5. Peka terhadap lingkungan atau kehidupan (suatu sifat seseorang dimana ia  

    selalu sensitif terhadap apa yang ada di sekitarnya). 

 

 

Azwar (Djaali, 2009: 120) mengemukakan bahwa salah satu fungsi sikap bagi 

individu adalah fungsi instrumental, yaitu setiap individu akan bersikap positif 

terhadap hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dirinya, dan bersikap negatif 

terhadap hal-hal yang tidak membawa manfaat atau bahkan dapat membahayakan 
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dirinya.  Jadi seseorang akan bersikap positif terhadap tugas, jika ia merasa dan 

menganggap tugas tersebut bermanfaat bagi pengembangan dirinya. 

 

Indikator selanjutnya yaitu berpedoman pada pengalaman belajar sebelumnya.  

Dalam KBBI, berpedoman berarti memakai hal yang menjadi dasar untuk 

menentukan atau melaksanakan sesuatu.  Pengalaman berarti yang pernah dialami, 

dijalani, dirasai, atau ditanggung.  Jadi, berpedoman pada pengalaman belajar 

sebelumnya merupakan kegiatan menggunakan hal yang pernah dialami pada saat 

pembelajaran sebelumnya untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan atau 

pertanyaan yang melibatkan berpikir kritis.  Indikator ini ditunjukkan dengan cara 

mengerjakan soal yang melibatkan berpikir kritis dengan langkah-langkah yang 

telah diajarkan guru. 

 

D. Metode Socrates 

 

Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti, 2011: 47) mendefinisikan Metode Socrates 

dalam pembelajaran sebagai sebuah proses diskusi yang dipimpin guru untuk 

membuat siswa mempertanyakan validitas penalarannya atau untuk mencapai 

sebuah kesimpulan.  Sedangkan Maxwell (Yunarti, 2011: 47) mendefinisikan 

Metode Socrates sebagai “…a process of inductive questioning used to 

successfully lead a person to knowledge through small steps.”   

 

Yunarti (2011: 47) menyatakan bahwa Metode Socrates merupakan metode yang 

memuat dialog yang dipimpin oleh guru karena guru mengetahui tujuan 

pembelajaran, konstruktif bagi siswa, dan memuat pertanyaan induktif mulai dari 
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pertanyaan sederhana hingga kompleks untuk menguji validitas keyakinan siswa 

terhadap suatu objek. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Metode Socrates adalah 

metode yang didalamnya terdapat diskusi atau dialog yang menjadikan guru 

sebagai pemimpin jalannya diskusi melalui pertanyaan-pertanyaan induktif untuk 

menguji validitas keyakinan jawaban siswa mengenai suatu masalah tertentu dan 

membuat kesimpulan dari masalah tersebut secara konstruktif. 

 

Percakapan pada metode Socrates bersifat konstruktif menggunakan pertanyaan-

pertanyaan Socrates.  Richard Paul (Yunarti, 2011: 48) telah menyusun enam jenis 

pertanyaan Socrates dan memberi contoh-contohnya.  Secara lebih rinci jenis 

pertanyaan Socrates dan contoh pertanyaannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Jenis-Jenis Pertanyan 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 pertanyaan ini? 

Mengapa anda berpikir saya bisa menjawab 

pertanyaan ini? 

(Yunarti, 2011:  48) 
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Metode Socrates akan berjalan dengan baik jika memperhatikan beberapa faktor.  

Menurut Maxwell (Yunarti, 2011: 49), berjalannya metode Socrates pada 

kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor keselamatan 

dan faktor hal yang lebih disukai.  Kedua faktor tersebut mempengaruhi keadaan 

psikologi siswa terkait dengan kemampuan berpikir kritis. 

 

Kita tidak dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa tanpa 

meningkatkan kemampuan bertanya tentang suatu masalah tertentu.  Siswa yang 

takut untuk menanyakan hal yang tidak diketahuinya cenderung tidak dapat 

berpikir kritis.  Oleh karena itu, faktor keselamatan atau keamanan siswa harus 

menjadi perhatian guru. 

 

Guru harus menjamin rasa aman siswa pada saat mengajukan pertanyaan.  Guru 

harus memberi keyakinan kepada siswa bahwa pada saat mengajukan pertanyaan 

tidak mengalami intimidasi, sehingga siswa akan lebih sering bertanya dan 

mengungkapkan ide-idenya.  Dengan demikian, siswa akan lebih mudah menggali 

kemampuan berpikir kritisnya dengan baik karena merasa aman tidak ada tekanan 

atau paksaan yang membuat siswa takut. 

 

Berpikir kritis bukan merupakan suatu keterampilan yang dapat digunakan dalam 

segala hal.  Siswa dapat berpikir kritis pada suatu permasalahan tertentu namun 

tidak pada masalah yang lain.  Siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis jika masalah yang diberikan adalah suatu masalah yang mereka sukai dan 

sedang hangat diperbincangkan.  Oleh karena itu, guru harus dapat membuat 

pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang disukai dan sedang hangat 

dibicarakan oleh siswa. 
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Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti, 2011: 50) menyatakan bahwa metode 

Socrates memiliki dua hal pokok yang membedakan dengan metode tanya jawab 

lainnya, yaitu metode Socrates didasari atas asumsi bahwa pengetahuan sudah 

berada dalam diri siswa dan pertanyaan-pertanyaan pada metode Socrates 

digunakan untuk menguji validitas keyakinan siswa mengenai suatu masalah 

secara lebih dalam. 

 

Pertanyaan-pertanyaan pada metode Socrates harus dapat digunakan untuk 

menggali dan menganalisis pemahaman siswa hingga dapat menyimpulkan sendiri 

jawabannya benar atau salah.  Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan pada 

metode Socrates merupakan pertanyaan yang kritis yang disusun secara sistematis 

dan logis sehingga dapat menggali kemampuan berpikir kritis siswa untuk 

mendapatkan kebenaran suatu objek. 

 

E. Pendekatan Kontekstual 

 

Pendekatan Kontekstual dalam pembelajaran adalah proses belajar yang 

menghubungkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau 

kehidupan nyata, sehingga siswa dapat lebih cepat memahami materi dengan baik.  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Johnson (Kunandar, 2009: 295) 

bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan 

membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari 

dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu 

dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan budayanya.  Dengan kata 

lain, pembelajaran akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari yakni berhubungan dengan lingkungan pribadi, sosial, dan budaya. 
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Menurut Wina Sanjaya (Armiati dan Febrianti, 2013: 584), pendekatan 

kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL) adalah suatu strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh 

untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan 

situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan mereka. 

 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang bertujuan membantu siswa 

mengaitkan materi pelajaran yang diajarkan dengan masalah yang ada disekitar 

siswa, sehingga siswa dapat terlibat secara penuh untuk menemukan materi dan 

lebih memaknai materi pelajaran tersebut sehingga memiliki pengetahuan untuk 

menyelesaikan masalah nyata terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. 

 

Menurut Kunandar (2009: 305-319), ada tujuh komponen utama pembelajaran 

yang mendasari penerapan pembelajaran kontekstual di kelas, yaitu 

kontruktivisme, menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), penilaian yang 

sebenarnya (authentic assessment). 

 

Kunandar (2009: 305) mengemukakan bahwa kontruktivisme adalah landasan 

berpikir pembelajaran kontekstual yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun 

oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong.  Dari pernyataan tersebut jelas 

bahwa pengetahuan seharusnya dibangun sendiri oleh diri seseorang secara 

bertahap dan dimulai dengan hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks. 
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Menurut Kunandar (2009: 309), menemukan (inquiry) merupakan bagian inti dari 

kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual.  Pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi 

hasil dari menemukan sendiri.  Dengan kata lain, pada pembelajaran kontekstual 

mengedepankan pengetahuan berdasarkan penemuan yang dibimbing oleh guru 

bukan berdasarkan menghafal materi pelajaran. 

 

Bertanya menurut Kunandar (2009: 310) merupakan strategi utama pembelajaran 

berbasis kontekstual.  Bertanya dalam proses pembelajaran sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa.  Hal ini 

sesuai dengan metode Socrates yang memuat diskusi yang didalamnya terdapat 

pertanyaan-pertanyaan yang berguna untuk mendorong dan membimbing siswa 

melakukan validasi jawabannya hingga didapat pengetahuan bahwa jawabannya 

benar atau salah.  Kegiatan bertanya pada proses pembelajaran berguna untuk 

menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, memecahkan persoalan yang 

dihadapi, membangkitkan respons kepada siswa, mengetahui sejauh mana 

keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, 

memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru, 

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, dan untuk menyegarkan 

kembali pengetahuan siswa.  Bertanya juga dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Kunandar (2009: 311) menyatakan bahwa konsep masyarakat belajar 

menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang 

lain.  Hasil belajar diperoleh dari „sharing‟ antara teman, antarkelompok, dan 
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antara yang sudah tau ke yang belum tau.  Dalam pembelajaran kontekstual 

diharapkan guru selalu membentuk kelompok-kelompok belajar yang didalamnya 

terdapat berbagai macam siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga 

siswa yang dianggap lebih bisa dapat mengajari siswa yang lain yang belum bisa 

memahami pelajaran yang diajarkan. 

 

Menurut Kunandar (2009: 313), pemodelan dalam pembelajaran berarti sebuah 

keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru.  Pemodelan 

pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan 

bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk belajar, dan melakukan apa 

yang diinginkan guru.  Pemodelan dapat dibentuk melalui demonstrasi. 

 

Lebih lanjut Kristanti (2010: 22) menyatakan bahwa pemodelan dalam 

pembelajaran kontekstual dapat berkenaan dengan cara mengerjakan atau 

melakukan sesuatu.  Guru bukan satu-satunya model dalam pendekatan 

kontekstual.  Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa atau didatangkan 

dari luar kelas tergantung materi yang diperlukan pemodelannya. 

 

Menurut Kunandar (2009: 314) refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru 

dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di 

masa yang lalu.  Refleksi merupakan gambar terhadap kegiatan atau pengetahuan 

yang baru saja diterima.  Kunci dari kegiatan refleksi adalah bagaimana 

pengetahuan itu mengendap di benak siswa.  Kegiatan refleksi biasanya dilakukan 

di akhir pembelajaran untuk mengulas kembali pelajaran yang telah diajarkan 

sehingga siswa mengetahui poin dari materi yang telah diajarkan.  Wujud refleksi 

menurut Hanafiah dan Suhana (2010: 75) yaitu dalam bentuk pernyataan langsung 
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peserta didik tentang yang diperoleh hari itu, jurnal belajar di buku pribadi siswa, 

dan kesan serta saran siswa mengenai pembelajaran hari itu. 

 

Menurut Kunandar (2009: 315) assessment adalah proses pengumpulan berbagai 

data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa.  Gambaran 

perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan 

bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar.  Selanjutnya 

Hanafiah dan Suhana (2010: 76) menambahkan bahwa penilaian authentic 

(authentic assessment) merupakan proses penilaian pengetahuan dan keterampilan 

(performasi) yang diperoleh siswa di mana penilai tidak hanya guru, tetapi teman 

siswa ataupun orang lain.  

 

Dari tujuh komponen tersebut, pada metode Socrates yang paling dominan adalah 

komponen bertanya.  Dalam proses pembelajaran, bertanya berguna untuk 

menggali informasi yang diketahui siswa, mengecek pemahaman siswa, 

mengetahui sejauh mana siswa memiliki rasa ingin tahu, memfokuskan perhatian 

siswa, memancing agar siswa mengajukan pertanyaan lebih banyak, dan 

menyegarkan pengetahuan siswa.  Kegiatan bertanya dapat terjadi dalam kegiatan 

berdiskusi antarsiswa yang berdiskusi dalam kelompok ketika menemukan 

kesulitan dalam permasalahan tertentu. 

 

F. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

Bandura (Warwick, 2005: 2) mendefinisikan self-efficacy sebagai berikut “...self-

efficacy is a type of personal cognition defined as "people's judgements of their 

capabilities to organise and execute courses of action required to attain 
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designated types of performance"...”.  Artinya yaitu self-efficacy adalah jenis 

kognisi diri yang didefinisikan sebagai penilain seseorang terhadap 

kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

 

Warwick (2005: 2), menyatakan bahwa self-efficacy berorientasi pada empat 

konsep yaitu pengalaman keberhasilan, pengalaman orang lain, persuasi verbal 

dan kondisi fisiologis.  Warwick (2005: 2), juga mengatakan bahwa “...each of 

these contributes to the individual's ability to organise and execute effective 

learning and can be tailored to spesific subject domain...”.  Dapat diartikan bahwa 

kempat konsep yang telah disebutkan memiliki konstribusi terhadap kemampuan 

seseorang untuk mengatur dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan dapat 

disesuaikan dengan subjek yang khusus. 

 

Warwick (2005: 3), memberikan contoh pernyataan untuk mengetahui self-

efficacy seseorang berdasarkan sumber informasinya.  Pertanyaan berdasarkan 

sumber pengalaman keberhasilan yaitu “I am not good in mathematics” dan “I am 

generally please with my mathematics result”, yang berarti “Saya tidak pintar 

matematika” dan “Saya sebenarnya senang dengan hasil matematika saya”.  

Berdasarkan sumber pengalaman orang lain contoh pernyataannya adalah “I don’t 

have anyone to help me with mathematic” dan “I have close friend who is good in 

mathematics”, yang berarti “Saya tidak punya seseorang yang dapat mengajari 

saya matematika” dan “Saya memiliki teman baik yang pintar matematika”.  

Berdasarkan persuasi verbal contoh pernyataannya adalah “I like to get verbal 

feedback from my teacher” dan “When my teacher praises me I want to do well in 
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mathematics”, yang artinya “Saya ingin mendapatkan umpan balik verbal dari 

guru saya” dan “Ketika guru saya memuji saya, saya ingin belajar matematika 

dengan baik”.  Berdasarkan kondisi fisiologis contohnya “Mathematics is 

interesting” dan “I am always worned about mathematics”, yang artinya 

“Matematika sangat menarik” dan “Saya selalu takut dengan matematika”. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Afifah, Murniati dan Susilawati (2013: 3-4), 

pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan media video sangat 

menguntungkan siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah, sedang 

maupun tinggi.  Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan pendekatan kontekstual dengan media video dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal dan meningkatkan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Armiati dan Febrianti (2013: 585), penerapan 

pendekatan kontekstual dalam matematika cukup efektif untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.  Persentase siswa yang 

mampu memecahkan masalah yang belajar dengan pendekatan kontekstual secara 

umum lebih tinggi daripada siswa yang belajar dengan metode langsung. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Syahbana (2008: 55), terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam peningkatan kemampuan berpikr kritis matematis siswa antara 

yang pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual dan menggunakan 

pendekatan konvensional.   Terdapat pula perbedaan yang signifikan dalam 

peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa pada level 

pengetahuan awal matematika tinggi, sedang, dan rendah. 
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Berdasarkan hasil penelitian Hasruddin (2009: 59), kemampuan berpikir kritis 

pelajar dapat digali melalui pembelajaran kontekstual.  Dengan penerapan 

pendekatan kontekstual, pelajar melibatkan diri dalam proses berpikir, sharing 

antar teman, bertanya, mengobservasi, menemukan, merefleksi, dan 

mengkontruksi pengetahuannya.  Dengan cara seperti ini memberikan peluang 

kepada mereka untuk mempraktekkan kemampuan berpikir kritis. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Kesuma, Yunarti, dan Asnawati (2012: 15), 

Pembelajaran Socrates Kontekstual dapat memacu siswa untuk lebih aktif dan 

berani dalam mengutarakan pendapatnya.  Secara umum siswa yang aktif saat 

pembelajaran menggunakan Pembelajaran Socrates Kontekstual menunjukkan 

hasil yang lebih baik daripada siswa yang kurang aktif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian Wulansari, Yunarti, dan Coesamin (2012: 12), 

Metode Socrates dengan pendekatan kontekstual lebih kondusif diterapkan pada 

materi logika dibandingkan materi trigonometri.  Metode Socrates membuat siswa 

yang berkemampuan sedang dan tinggi mampu untuk bertanya, menyanggah, 

berpendapat dan memberi alasan, sementara siswa dengan kemampuan rendah 

cenderung pasif dalam pembelajaran.  Metode Socrates melalui pendekatan 

kontekstual dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran matematika yang 

membuat siswa mampu berpikir kritis. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Widiyanto (2013: 10), terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikansi variabel self-efficacy terhadap kemandirian belajar mata pelajaran 

keselamatan dan kesehatan kerja pada siswa kelas XI jurusan teknik otomasi 

industri SMK N 2 Depok.  Siswa harus meningkatkan self-efficacy dan motivasi 
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berprestasi dalam upaya menumbuhkan kemandirian belajar dengan cara 

menumbuhkan keyakinan diri sendiri dan kreativitas yang dimiliki individu 

melalui kegiatan seperti tugas presentasi mandiri.  Guru menyajikan pembelajaran 

yang lebih menarik dan kreatif seperti diskusi kelompok dan kuis interaktif 

sehingga siswa dapat menumbuhkan self-efficacy dan motivasi berprestasi dalam 

kegiatan belajar mengajar agar kompetensi dan prestasi siswa meningkat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Handayani dan Nurwidawati (2013: 4), terdapat 

hubungan antara self-efficacy dengan prestasi belajar siswa akselerasi.  Siswa 

akselerasi yang memiliki self-efficacy tinggi mendapatkan prestasi belajar yang 

tinggi sedangkan siswa akselerasi yang memiliki self-efficacy rendah 

mendapatkan prestasi belajar yang rendah.  Self-efficacy yang dihasilkan siswa 

dapat meningkatkan prestasi belajar walaupun teman sebayanya sesama siswa 

akselerasi memiliki kecerdasan dan kemampuan yang sama. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Dwijananti dan Yulianti (2010: 113), kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

problem based instruction antara lain mengklasifikasi, mengasumsi, memprediksi, 

menghipotesis, menganalisis, membuat kesimpulan dan mengevaluasi.  

Peningkatan nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis seiring dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang termasuk kategori sangat kritis dan kritis dalam 

hierarki kategori kemampuan berpikir kritis. 


