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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self efficacy 

berdasarkan gender dengan hasil belajar siswa. Penelitian ini merupakan 

penelitian studi deskriptif dengan desain deskriptif. Sampel penelitian adalah 

siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Tanjung karang Barat berjumlah 282 siswa 

yang dipilih secara purposive sampling. Data penelitian ini berupa data kualitatif 

dan kuantitatif. Data kualitatif berupa skor jawaban kuisioner angket siswa dan 

data kuantitatif berupa data jawaban hasil pengerjaan soal-soal IPA, kemudian di 

analisis menggunakan Microsoft Office Exel 2007 serta untuk mengetahui 

perbandingan self efficacy dan hasil belajar siswa menggunakan uji statistik 

menggunakan uji Beda Independent Sampel T dan uji Korelasi Kendall’s Tau. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa self Efficacy siswa se-Kecamatan Tanjung 

karang Barat dalam kategori “Tinggi” (71.18 ± 0.48). Jika dipisahkan berdasarkan 

aspek akademik Self Efficacy berkategori “Tinggi” (69.92 ± 0.52), capaian kedua 
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yaitu aspek sosial berkategori “Tinggi” (71.37 ± 0.59). Dan yang terakhir aspek 

emosional berkategori “Tinggi” (72.26 ± 0.66).  

 

Berdasarkan hasil Self Efficacy, jika dibedakan berdasarkan gender maka siswa 

laki-laki memiliki Self Efficacy yang lebih unggul (71.44 ± 0.65) dibandingkan 

siswa perempuan (70.92 ± 0.70). Dari hasil uji statistik diperoleh bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Selain 

gender, dilakukan uji korelasi Kendall’s Tau untuk mengetahui hubungan Self 

Efficacy dengan hasil belajar. Dari hasil uji statistik diperoleh bahwa terdapat 

hubungan positif dengan keeratan hubungan “Sangat Rendah” antara Self Efficacy 

dengan hasil belajar pada siswa laki-laki sedangkan pada siswa perempuan tidak 

terdapat hubungan dengan keeratan hubungan “sangat rendah” Self Efficacy 

dengan hasil belajar IPA.  

 
 
Kata Kunci : Gender, Hasil Belajar, Self Efficacy 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan masyarakat di era globalisasi pada abad 21 salah

satunya ialah sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta

memiliki kompetensi di berbagai bidang kehidupan. Menurut Sukmadinata

(dalam Ingridwati, 2003 : 6) manusia yang menjadi tuntutan dari

masyarakat global adalah manusia yang “unggul, bermoral, dan pekerja

keras”, sehingga mampu berkompetensi bukan saja dengan sesama warga

di suatu daerah dan negara tetapi juga dengan warga negara dan bangsa

lain.

Selain memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan pada abad 21 disertai

dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuh kembangkan sikap

terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia di lingkup

nasional maupun di lingkup antar bangsa dengan saling menghormati dan

saling dihormati (Badan Standar Pendidikan Nasional, 2010: 43). Komitmen

nasional tentang perlunya pendidikan karakter dapat diimplementasikan

dengan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran, salah satunya yaitu

pembelajaran IPA.
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Para ahli pendidikan dan pembelajaran IPA menyatakan bahwa pembelajaran

IPA melibatkan siswa dalam berbagai ranah, yaitu ranah kognitif,

psikomotorik, dan afektif (Djojosoediro, 2010: 22).Pembelajaran IPA di

sekolah yang berpusat pada siswa dan menekankan pentingnya belajar aktif

berarti mengubah persepsi tentang guru yang selalu memberikan informasi

dan menjadi sumber pengetahuan bagi siswa. Proses pembelajaran IPA di

sekolah haruslah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan potensi mereka dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan

yang diperlukan dirinya. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh peserta

didik adalah sikap percaya diri (self efficacy). self efficacy merupakan salah

satu faktor internal penting yang dapat mempengaruhi prestasi akademis

seseorang(Ishtifa, 2011 : 23).

Untuk mendorong siswa agar mencapai hasil belajar yang optimal, siswa

membutuhkan efikasi diri dalam belajar. Bandura (dalam Ishtifa, 2011 : 25)

mengartikan efikasi diri (self-efficacy) sebagai keyakinan akan kemampuan

individu untuk dapat mengorganisasi dan melaksanakan serangkaian tindakan

yang dianggap perlu untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Bandura

mengatakan bahwa efikasi diri berperan penting terhadap motivasi akademik

yang menunjang keberhasilan siswa dalam belajar untuk mencapai prestasi

(Bandura. 1994: 2).

Seseorang yang memiliki sikap efikasi diri yang baik tidak mudah menyerah

dalam menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan. Menurut  Schultz (

dalam Ishtifa, 2011 : 24 ) Seseorang yang mempunyai self efficacy tinggi



3

mereka percaya dapat secara efektif  menghadapi kejadian- kejadian dan

situasi tertentu, karena mereka mengharapkan kesuksesan dalam menghadapi

rintangan, mereka tekun pada tugas. Individu ini mempunyai kepercayaan diri

yang sangat bagus pada kemampuan mereka. Self efficacy yang tinggi

mengurangi rasa takut, mempertinggi aspirasi, dan memperbaiki pemecahan

masalah, dan mampu berfikir analitik .

Self efficacy dinilai penting sebagai faktor internal yang mendorong siswa

untuk berprestasi dan mempengaruhi pilihan siswa dalam aktivitas belajar.

Siswa dengan self efficacy yang tinggi umumnya bersikap tekun dan mudah

menyerah ketika berhadapan dengan kegagalan ataupun kesulitan dalam

pembelajaran (Santrock, 2008 : 216).Berbeda dengan individu yang tidak

memiliki self efficacy yang tinggi, diartikan mereka sama saja barhadapan

dengan kegagalan karena yang ada dalam pikiran mereka hanyalah tentang

perasaan gagal(Zimmerman (dalam Ishtifa, 2011 : 24 )).Self efficacy

(kemampuan diri) merupakan evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau

kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, dan

mengatasi hambatan.

Beberapa penitili juga berhasil menunjukan bahwa keyakinan self efficacy

berhubungan positif dalam mempengaruhi prestasi akademik. Hal ini

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho pada tahun 2007

yang berjudul “ hubungan antara self efficacy, penyesuaian diri dengan

prestasi akademik mahasiswa “ menunjukan bahwa terdapat hubungan yang

positif dan signifikan antara self efficacy dan prestasi akademik mahasiswa.
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Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi self efficacy maka semakin tinggi

pula prestasi akademik mahasiswa ( Majidah, 2012 : 3).

Dalam penelitian lain, Kuo ( dalam Gunawan, 2000 : 3 ) menemukan adanya

hubungan yang moderat antara self efficacy dengan etika dalam menjaga

informasi pribadi. Perempuan menunjukan tingkat self efficacy yang lebih

tinggi dari pada laki-laki. Kepercayan diri siswa dalam sekolah terlihat saat

siswa tersebut ingin melontarkan pendapatnya di depan kelas tanpa rasa ragu.

Kadang kala gejala ketidak percayaan diri muncul tiba-tiba tanpa disadari

oleh seseorang ketika melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut tidak bisa

mengeluarkan kemampuannya dengan optimal.

Tidak hanya di dalam pembelajaran, bahkan self-efficacy siswa masih belum

optimal dengan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari penelitian yang

dilakukan oleh Mahyuddin (2006: 69) yang berpendapat bahwa adanya

hubungan self-efficacy dengan hasil belajar siswa. Siswa dengan self-efficacy

tinggi mempunyai penampilan hasil belajar yang lebih bagus dibandingkan

dengan siswa yang mempunyai self-efficacy rendah.

Selain mempengaruhi hasil belajar self efficacy juga dipengaruhi oleh gender.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman dan Martinez-Pons

(1990) menunjukan hasil analisis mengenai perbedaan jenis kelamin.

Menurut Santrock (2008 : 194 ) Dalam faktor psikis gender juga berpengaruh

dalam prestasi belajar karena gender merupakan dimensi sosiokultural dan

psikologis dari pria dan wanita.
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Dalam studi nasional tentang prestasi Ilmu Pengetahuan Alam, anak laki-laki

memang mendapatkan prestasi yang sedikit lebih baik dalam Ilmu

Pengetahuan Alam bila dibandingkan dengan anak perempuan di kelas empat,

delapan, dan dua belas (National Assessment Of Educational Progress

(2005,dalam Santrock,2011 : 223 )). Kemudian dalam studi lain dari

Burkham,Lee & Smerdon(dalam santrock,2011 : 223) yang berfokus pada

pelajar kelas delapan dan sepuluh, anak laki-laki mendapatkan nilai yang

lebih tinggi dari anak perempuan dalam tes ilmu pengetahuan alam, terutama

diantara siswa-siswa dengan kemampuan menengah dan tinggi. Banyak ahli

gender yakin bahwa adanya perbedaan gender dalam matematika dan ilmu

pengetahuan alam disebabkan oleh pengalaman yang dimiliki oleh anak laki-

laki dan anak perempuan Meece & Scantlebury  ( 2006, dalam Santrock,

2011 : 223).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk melakukan

penelitian pada Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta

yang ada di kecamatan Tanjung Karang Barat. Peneliti akan melakukan

penelitian dengan judul “Hubungan Self Efficacy Berdasarkan Gender dengan

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas VIII SMP Se-Kecamatan

Tanjung Karang Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana karakteristik self efficacy siswa SMP kelas VIII yang ada di

Kecamatan Tanjung karang Barat ?

2. Apakah terdapat perbedaan antara self-efficacy laki-laki dengan self-

efficacy perempuan pada siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Tanjung

karang Barat ?

3. Apakah terdapat hubungan self-efficacy berdasarkan gender dengan hasil

belajar IPA siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Tanjung karang Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan karakteristik self efficacy siswa SMP kelas VIII yang ada

di Kecamatan Tanjung karang Barat.

2. Mengetahui perbedaan antara self-efficacy laki-laki dengan self-efficacy

perempuan pada siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Tanjung karang

Barat.

3. Mengetahui hubungan self-efficacy berdasarkan gender dengan hasil

belajar IPA siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Tanjung karang Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan diri serta

acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Bagi siswa, sebagai motivasi untuk memaksimalkan keyakinan dirinya

agar mencapai prestasi belajar yang lebih baik.
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3. Bagi guru, sebagai tambahan pengetahuan mengenai self efficacy sehingga

diharapkan guru mampu meningkatkan self efficacy siswa agar mencapai

prestasi belajar yang lebih baik..

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik self efficacy siswa yang dimaksud yaitu keyakinan siswa

dalam menguasai situasi dan memberikan hasil positif dengan tiga aspek

yang dinilai, yaitu akademik, sosial, dan emosional. Pengukuran self-

efficacy diambil dengan menggunakan angket sederhana Self-Efficacy

Questionnaire for Children (Muris, 2001: 145-149).

2. Gender yang dimaksud merupakan istilah dari dua macam jenis kelamin

seseorang, yaitu laki-laki dan perempuan.

3. Hasil belajar yang diambil sebagai data kuantitatif adalah hasil belajar

ranah kognitif yang diperoleh dari tes yang terdiri dari soal-soal ujian

nasional dari tahun 2008 hingga tahun 2014 yang disesuaikan dengan

materi yang telah dipelajari siswa.

4. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di tiga SMP

se-Kecamatan Tanjung karang Barat Bandar Lampung tahun ajaran

2015/2016 dengan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil

dengan pertimbangan tertentu sehingga didapatkan jumlah sampel antara

siswa laki-laki dan perempuan sama.
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F. Kerangka Pikir

Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu proses penting dalam proses

pembelajaran. Baik buruknya proses kegiatan belajar mengajar, berpengaruh

terhadap hasil belajar. Walaupun begitu, kegiatan belajar mengajar juga

dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti bahan dan alat evaluasi pembelajaran,

sarana dan prasana yang ada dalam proses pembelajaran, lingkungan sekolah,

keadaan peserta didik, cara mengajar guru, dan self efficacy siswa.

Self efficacy siswa merupakan keyakinan siswa dalam menguasai situasi,

terutama dalam proses pembelajaran. Semakin tinggi self efficacy siswa maka

semakin baik juga siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.

Namun, tinggi rendahnya self efficacy juga dipengaruhi oleh faktor eksternal

dan internal. Faktor internal berupa budaya, ekonomi, kesulitan tugas, latar

belakang keluarga, dan reward dan faktor eksternalnya berupa usia,

kemampuan diri, dan gender.

Gender yang terdiri dari laki-laki dan perempuan mempunyai pengaruh

terhadap self efficacy dengan salah satu gender yang memiliki self efficacy

lebih tinggi dari yang lainnya. Self efficacy mempunyai hubungan positif

dengan kegiatan belajar mengajar yang menjadikan hasil belajar juga menjadi

lebih positif. Hasil belajar yang merupakan ranah kognitif juga dapat

memberikan dampak positif bagi self efficacy siswa yang merupakan ranah

afektif. Jadi, semakin tinggi self efficacy siswa maka semakin tinggi hasil

belajarnya dan begitupun sebaliknya.
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Gambar 1. Hubungan antara hasil belajar dengan ranah yang dimilikinya.

Faktor Eksternal:
1. Budaya
2. Ekonomi
3. Kesulitan tugas
4. Latar belakang keluarga
5. Reward

Faktor Internal:
1. Gender
2. Usia
3. Kemampuan diri

Self efficacySelf efficacy

Hasil Belajar

Self efficacy Siswa

Kegiatan Belajar
Mengajar

Guru

Peserta Didik

Sarana dan Prasarana

Bahan dan Alat
Evaluasi

Lingkungan

Ranah AfektifRanah Kognitif
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Self-Efficacy

Self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan seseorang  terhadap kemampuan

diri sendiri untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan menghasilkan suatu

penyelesaian masalah  yang dapat  mempengaruhi kehidupan mereka

(Bandura, 1994: 2).

Self-efficacy dapat menimbulkan dampak bagi seseorang sehingga setiap

individu mempunyai pemikiran bagaimana merasakan, berpikir, memotivasi

diri dan berperilaku dalam menghadapi suatu masalah.  Dampak tersebut

dihasilkan melalui empat proses utama yaitu, proses kognitif, motivasi, afektif

dan seleksi (Bandura. 1994: 2).

1. Proses kognitif

Dalam melakukan tugas akademiknya, individu menetapkan tujuan dan

sasaran perilaku sehingga individu dapat merumuskan tindakan yang tepat

untuk mencapai tujuan tersebut.  Penetapan sasaran pribadi tersebut

dipengaruhi oleh penilaian individu akan kemampuan kognitifnya.  Fungsi

kognitif memungkinkan individu untuk memprediksi kejadian-kejadian

sehari-hari yang akan berakibat pada masa depan.  Asumsi yang timbul

pada aspek kognitif ini adalah semakin efektif kemampuan individu dalam

analisis dan dalam berlatih mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan
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pribadi, maka akan mendukung individu bertindak dengan tepat untuk

mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Proses motivasi

Motivasi individu timbul melalui pemikiran optimis dari dalam dirinya

untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.  Individu berusaha

memotivasi diri dengan menetapkan keyakinan pada tindakan yang akan

dilakukan, merencanakan tindakan yang akan direalisasikan.

3. Proses afeksi

Afeksi terjadi secara alami dalam diri individu dan berperan dalam

menentukan intensitas pengalaman emosional.  Afeksi ditujukan dengan

mengontrol kecemasan dan perasaan depresif yang menghalangi pola-pola

pikir yang benar untuk mencapai tujuan.  Proses afeksi berkaitan dengan

kemampuan mengatasi emosi yang timbul pada diri sendiri untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.  Kepercayaan individu terhadap kemampuannya

mempengaruhi tingkat stres dan depresi yang dialami ketika menghadapi

tugas yang sulit atau bersifat mengancam.  Individu yang yakin dirinya

mampu mengontrol ancaman tidak akan membangkitkan pola pikir yang

mengganggu.  Individu yang tidak percaya akan kemampuannya yang

dimiliki akan mengalami kecemasan karena tidak mampu mengelola

ancaman tersebut.

4. Proses seleksi

Proses seleksi berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyeleksi

tingkah laku dan lingkungan yang tepat, sehingga dapat mencapai tujuan yang

diharapkan.  Ketidakmampuan individu dalam melakukan seleksi tingkah
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laku membuat individu tidak percaya diri, bingung, dan mudah menyerah

ketika menghadapi masalah atau situasi sulit. Self-efficacy dapat membentuk

hidup individu melalui pemilihan tipe aktivitas dan lingkungan. Individu akan

mampu melaksanakan aktivitas yang menantang dan memilih situasi yang

diyakini mampu untuk ditangani.  Individu akan memelihara kompetensi,

minat, hubungan sosial atas pilihan yang ditentukan (Bandura. 1994: 2).

Self-efficacy dalam diri siswa dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi

sebagaimana diungkapkan Santrock (2008: 217), antara lain:

1. Mengajarkan strategi-strategi spesifik, seperti menguraikan dan merangkum

yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berfokus pada tugas

mereka.

2. Membimbing siswa dalam menetapkan tujuan. Membantu siswa menciptakan

tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.  Tujuan jangka pendek

terutama membantu siswa untuk menilai kemajuan mereka.

3. Pertimbangkan kemampuan menguasai.  Memberikan penghargaan yang

berkaitan dengan kinerja kepada siswa saat berhasil menguasai pelajaran.

4. Kombinasikan pelatihan strategi dengan tujuan. Kombinasi dari pelatihan

strategi dan penetapan tujuan dapat meningkatkan self-efficacy serta

perkembangan keterampilan siswa. Berikan umpan balik kepada siswa

mengenai strategi pembelajaran mereka yang berhubungan dengan kinerja

mereka.

5. Berikan dukungan kepada siswa. Dukungan positif dapat datang dari

guru, orang tua, dan teman sebaya.  Kadang-kadang seorang guru hanya

perlu mengatakan kepada siswa, “ kamu dapat melakukannya”.
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6. Pastikan siswa tidak terlalu emosional dan gelisah. Ketika siswa terlalu

merasa khawatir dan merasa menderita mengenai prestasi mereka, self-

efficacy mereka akan hilang.

7. Berikan siswa model dewasa dan teman sebaya yang positif.

Karakteristik-karakteristik tertentu dari model ini dapat membantu siswa

mengembangkan self-efficacy mereka.  Contohnya, siswa yang mengamati

guru dan teman sebaya yang secara efektif mengatasi serta menguasai

tantangan serta menguasai tantangan sering kali mengadopsi perilaku

model tersebut.  Permodelan terhitung efektif terutama dalam

meningkatkan self-efficacy ketika siswa mengamati keberhasilan teman

sebaya yang berkemampuan serupa dengan mereka.

Efikasi diri didapatkan, diperoleh, atau berkurang melalui salah satu atau

kombinasi dari empat sumber, yaitu pengalaman menguasai sesuatu, modeling

sosial, persuasi sosial, dan kondisi fisik dan emosional (Feist, 2010: 213).

1. Pengalaman menguasi sesuatu

Sumber yang paling berpengaruh dari efikasi diri adalah pengalaman

mengenai sesuatu, yaitu performa masa lalu. Secara umum, performa yang

berhasil akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan; kegagalan

cenderung akan menurunkan hal tersebut.

2. Modeling sosial

Efikasi diri meningkat saat kita mengobservasi pencapaian orang lain yang

mempunyai kompetensi yang setara, namun akan berkurang saat kita

melihat rekan sebaya kita gagal. Saat orang lain tersebut berbeda dari kita,

modeling sosial akan mempunyai efek yang sedikit dalam efikasi diri kita.
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Seorang pengecut tua yang tidak aktif yang melihat seorang pemain sirkus

muda yang aktif dan pemberani berhasil berjalan di atas tambang tinggi,

akan diragukan untuk mempunyai peningkatan ekspektasi dalam

melakukan ulang hal tersebut.

3. Persuasi sosial

Efikasi diri dapat juga diperoleh dari persuasi sosial. Dampak dari sumber

ini cukup terbatas, tetapi di bawah kondisi yang tepat, persuasi dari orang

lain dapat meningkatkan atau menurunkan efikasi diri. Kondisi pertama

adalah bahwa orang tersebut harus mempercayai pihak yang melakukan

persuasi. Kata-kata dari sumber yang terpercaya mempunyai daya yang

lebih efektif dibandingkan dengan hal yang sama dari sumber yang tidak

terpercaya. Meningkatkan efikasi diri melalui persuasi sosial, dapat

menjadi efektif hanya bila kegiatan yang ingin didukung untuk dicoba

berada dalam jangkauan perilaku seseorang. Sebanyak apa pun persuasi

verbal dari orang lain tidak dapat mengubah penilaian seseoarang

mengenai kemampuan dirinya untuk berlari 100 meter dalam waktu di

bawah 8 detik.

4. Kondisi fisik dan emosional, sumber terakhir dari efikasi diri adalah

kondisi fisiologis dan emosioanal dari seseorang. Emosi yang kuat

biasanya akan mengurangi performa saat seseorang mengalami ketakutan

yang kuat, kecemasan yang akut, atau tingkat stres yang tinggi,

kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah (Feist,

2010: 213).
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Keyakinan self-efficacy bukan merupakan penilaian tentang kemampuan

seseorang secara objektif, tetapi penilaian sesseorang mengenai apa yang

dapat dicapainya dengan keterampilan yang dimilikinya, sehingga self-efficacy

menilai apa yang dapat ia lakukan, bukan apa yang ia miliki (Noer, 2012).

Kemampuan untuk mentrasnfer materi pelajaran adalah salah satu aspek dari

efikasi diri pengajaran, tetapi efikasi diri pengajaran juga meliputi keyakinan

bahwa seseoarang dapat memelihara kelas yang merupakan tempat yang

menyenangkan untuk belajar dan keyakinan terhadap kemungkinan untuk

mendapatkan sumber-sumber serta membuat orangtua terlibat secara positif

dalam pembelajaran anak-anak (Santrock, 2008 : 216).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Self-efficacy salah satunya

adalah jenis kelamin (gender). Menurut Bandura (1997: 212) tinggi rendahnya

efikasi diri seseorang dalam tiap tugas sangat bervariasi. Hal ini disebabkan

oleh adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam mempersepsikan

kemampuan diri individu.

B. Gender

Banyak orang yang sudah meyakini bahwa antara pria dan wanita tidak

terdapat perbedaan dalam hal inteligensi. Banyak pula penelitian yang

membuktikan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara inteligensi pria

dengan inteligensi wanita. Dari tes-tes yang telah diberikan, wanita terutama

berkelebihan dalam hal mengerjakan tes-tes yang menyangkut penggunaan

bahasa, hafalan-hafalan, reaksi-reaksi estetika serta masalah-masalah sosial.

Dilain pihak, laki-laki berkelebihan dalam penalaran abstrak, penguasaan
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matematik, mekanika, atau structural skills. Selama antara pria dan wanita

terdapat perbedaan fisik dan psikis, latihan, pengalaman, pola hidup,

kebutuhan dan minatnya. Maka kita hanya akan mendapati kenyataan, bahwa

tes-tes inteligensi tidak akan mengukur secara akurat tentang perbandingan

antara kapasitas mental wanita dengan kapasitas mental pria. Dengan

demikian, kita masih mengalami kesulitan untuk mengatakan bahwa “wanita

lebih rendah, atau sama atau lebih superior daripada pria dalam hal

inteligensi” (Soemanto, 2006 : 157).

Gender merujuk pada konsep laki-laki atau peempuan berdasarkan dimensi sosial

budaya dan psikologi. Gender dibedakan dari jenis kelamin, yang melibatkan

dimensi biologis dari perempuan atau laki-laki. Peran gender (gender roles)

adalah harapan sosial yang menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan

seharusnya berpikir, bertindak dan merasakan (Santrock, 2008 : 217).

Menurut Lippa (2005, dalam Santrock, 2008 : 217) ada berbagai cara untuk

memandang perkembangan gender. Beberapa menekankan faktor biologis

dalam perilaku laki-laki dan perempuan yang lain menekankan sosial atau

kognitif. . Beberapa pendekatan biologis menjelaskan perbedaan-perbedaan

dalam otak perempuan dan laki-laki.

Satu pendekatan berfokus pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki di

dalam corpus collosum, sekumpulan serat saraf yang menggabungkan dua

belahan otak Le Doux (dalam Santrock, 2008: 218). Corpus collosum pada

perempuan lebih besar daripada pada laki-laki dan ini menjelaskan mungkin

perempuan lebih sadar dibandingkan dengan laki-laki tentang emosi mereka
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sendiri dan emosi orang lain. Ini bisa terjadi karena otak kanan mampu

meneruskan lebih banyak informasi tentang emosi ke otak kiri. Bagian otak yang

terlibat dalam pengungkapan emosional menunjukan lebih banyak aktivitas

metabolis pada perempuan dibandingkan pada laki-laki Gur, dkk (dalam

Santrock, 2008: 218).

Selain itu, bagian lobus parietal (salah satu cuping otak di bagian ujung kepala)

yang berfungsi dalam keterampilan visual dan ruang pada laki-laki lebih besar

daripada perempuan Frederikse (dalam Santrock, 2008: 218). Namun, Lippa

(dalam Santrock, 2008 : 218) menyatakan bahwa otak perempuan dan laki-laki

mempunyai lebih banyak kemiripan ketimbang perbedaannya. Singkatnya,

biologi bukan menjadi tujuan untuk isu sikap dan perilaku gender. Pengalaman

sosialisasi anak-anak memegang peranan yang sangat penting.

Di sekolah dasar, anak laki-laki biasanya bergaul dengan anak laki-laki dan anak

perempuan dengan anak perempuan. Psikolog perkembangan Eleanor Maccoby,

yang telah mempelajari gender selama beberapa dekade, yakin bahwa kawan-

kawan sebaya memainkan peran sosialisasi gender yang sangat penting, saling

mengajari apa itu perilaku gender yang bisa diterima dan yang tidak bisa diterima

(Santrock, 2008: 218).

Persoalan perbedaan jender dalam kecerdasan atau pencapaian akademis telah

diperdebatkan selama berabad-abad, dan masalah itu telah menjadi sesuatu yang

sangat penting sejak awal 1970-an. Hal terpenting untuk tetap diingat tentang

perdebatan ini ialah bahwa belum seorang pun peneliti yang bertanggung jawab

penuh menyatakan bahwa setiap perbedaan pria-wanita dalam setiap ukuran
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kemampuan intelektual adalah besar kalau dibandingkan dengan jumlah

keragaman dalam masing-masing jenis kelamin. Dengan kata lain, bahkan dalam

bidang dimana perbedaan jender yang sesungguhnya ditemukan, perbedaan-

perbedaan ini hanyalah begitu kecil dan begitu beragam sehingga hanya

mempunyai sedikit konsekuensi praktis (Fennema, dkk (dalam Slavin, 2008:

159)).

Penyebab terpenting ialah bahwa wanita dalam masyarakat kita secara tradisional

telah dihambat untuk mempelajari matematika dan karena itu mengambil lebih

sedikit mata kuliah matematika daripada pria. Bahkan, ketika wanita mulai

mengambil lebih banyak mata kuliah matematika selama dua dasawarsa terakhir,

kesenjangan jender dalam SAT dan dalam ukuran lainnya telah menurun terus-

menerus (National Center for Education Statistics (dalam Slavin, 2008: 159)).

C. Hasil Belajar

Hasil belajar  merupakan puncak dari tindak belajar sedangkan bagi guru

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi  hasil belajar (Dimyati dan

Mudjiono, 2009: 3). Selain itu, Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar

dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan

psikomotorik.

Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian

tujuan pengajaran.  Pada bagian lain, merupakan peningkatan kemampuan

mental siswa (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 4). Hasil belajar merujuk pada
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prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar  itu merupakan indikator adanya

dan derajat perubahan tingkah laku siswa (Hamalik, 2008: 159). Hasil belajar

dapat diketahui dengan adanya evaluasi hasil belajar (Dimyati dan Mujiono,

2009: 201). Evaluasi belajar sendiri adalah kegiatan yang berupaya untuk

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan.

Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk

mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam

penelitian ini adalah hasil belajar kognitif IPS yang mencakup tiga tingkatan

yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), dan analisis (C4).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek

kognitif adalah tes.

Hasil belajar sebagai keberhasilan suatu tujuan pendidikan dibagi menjadi tiga

domain (ranah) oleh Bloom yakni:

1. Ranah Kognitif

Ranah Kognitif berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek

intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.

Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu dalam dirinya apabila

telah terjadi perubahan, akan tetapi tidak semua perubahan terjadi.  Hasil

belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar sebagai

produk dari proses belajar. Perilaku ini sejalan dengan keterampilan proses
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sains, tetapi yang karakteristiknya untuk mengembangkan kemampuan

berfikir siswa.

Krathwohl merevisi Taksonomi Bloom dalam  jurnal Theory into Practice

berjudul A Revision of Bloom's Taxonomy:An Overview, membedakan

aspek kognitif atas enam jenjang (Siyamta, 2013: 13).

2. Ranah Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dari

nilai dan sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah

memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi (Sudaryono, 2012: 46-47).

Ciri-ciri afektif akan tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku.

a. Penerimaan (receiving), mencakup kepekaan akan adanya suatu

rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan tersebut,

yang dinyatakan dengan memperhatikan sesuatu, walaupun perhatian

itu masih bersifat pasif.  Dipandang dari segi pembelajaran, jenjang ini

berhubungan dengan upaya menimbulkan, mempertahankan, dan

mengarahkan perhatian siswa.

b. Partisipasi (responding), mencakup kerelaan untuk memperhatikan

secara aktif dan turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yang

dinyatakan dengan memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang

disajikan.

c. Penilaian/ penentuan sikap (valuing), mencakup kemampuan untuk

memberikan penilaian terhadap sesuatu dan memposisikan diri sesuai

dengan penilaian itu.  Artinya, mulai terbentuk suatu sikap yang
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dinyatakan dalam tingkah laku yang sesuai dan konsisten dengan sikap

batin, baik berupa perkataan maupun tindakan.

d. Organisasi (organization), mencakup kemampuan untuk membentuk

suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan,

yang dinyatakan dalam pengembagan suatu perangkat nilai, jenjang ini

berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda,

menyelesaikan konflik di antara nilai-nilai tersebut, serta mulai

membentuk suatu sistem nilai yang konsisten secara internal.

e. Pembentukan pola hidup (characterization by a value or value

complex), mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai

kehidupan sedemikian rupa, sehingga dapat menginternalisasikan

dalam diri dan menjadikannya sebagai pedoman yang nyata dan jelas

dalam kehidupan sehari-hari, yang dinyatakan dengan adanya

pengaturan hidup dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan

(skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman

belajar tertentu (Sudaryono, 2012: 47). Hal-hal yang berkaitan dengan

ranah psikomotor antara lain: menirukan, memanipulasi, pengalamiahan,

artikulasi (Siyamta, 2013: 17).

Menurut Slameto (dalam Suwardi, 2012: 2) ada dua faktor mempengaruhi

keberhasilan seseorang dalam belajar, yaitu faktor intern (dari dalam diri siswa)

meliputi : faktor jasmaniah (seperti : kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis

(seperti : intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan),
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dan keaktifan siswa dalam bermasyarakat, serta faktor ektern yang meliputi:

faktor keluarga (meliputi : cara orang tua mendidik, relasi antara anggota

keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang

tua, dan latar belakang kebudayaan), faktor sekolah (meliputi : metode mengajar,

kurikulum, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan disiplin

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan

gedung, metode belajar, dan tugas rumah), faktor masyarakat (meliputi : kegiatan

siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan

masyarakat).

Selain faktor diatas, Dunkin (dalam Riyani, 2012: 19) menyatakan bahwa ada

sejumlah aspek dari faktor guru yang mempengaruhi kualitas proses belajar

mengajar yaitu : pertama, teacher formative experience meliputi jenis kelamin

serta semua pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka.

Kedua, teacher training experience meliputi pengalaman-pengalaman yang

berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru. Ketiga,

teacher properties adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang

dimiliki guru yaitu sikap guru terhadap profesinya, siswanya, motivasi dan

kemampuan baik dalam pengelolaan pembelajaran baik itu kemampuan dalam

merencanakan dan mengevaluasi maupun kemampuan dalam penguasaan materi

yang akan di ajarkan. Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan proses

belajar mengajar adalah aspek siswa yang meliputi aspek latar belakang terdiri

dari jenis kelamin, tempat kelahiran, tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi

dan aspek sifat yang meliputi kemampuan dasar, sikap dan penampilan,

adakalanya siswa sangat aktif dan adakalanya siswa yang kita didik sangat
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pendiam dan malah yang sangat disayangkan siswa tersebut memiliki motivasi

yang rendah dalam belajar. Faktor ketiga adalah faktor sarana dan prasarana,

sarana merupakan segala sesuatu yang sangat mempengaruhi kelancaran proses

pembelajaran misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, perlengkapan

sekolah dan lain-lain sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang tidak

langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran misalnya

penerangan sekolah, kamar kecil dan sebagainya. Beberapa pengaruh tersebut

diantaranya adalah dapat menumbuhkan gairah dan motivasi guru dalam

mengajar serta dapat memberikan berbagai pilihan pada siswa untuk belajar.

Faktor keempat adalah faktor lingkungan yang terdiri dari faktor organisasi kelas

dan faktor iklim sosial-psikologis. Faktor organisasi kelas meliputi jumlah siswa

dalam satu kelas, organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan faktor iklim sosial-psikologis

menyangkut keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses

pembelajaran, baik yang internal (yaitu hubungan antara orang yang terlibat

dalam lingkungan perguruan tinggi misalnya iklim sosial antara siswa dengan

siswa, antara siswa dengan guru bahkan guru dengan pimpinan) maupun yang

eksternal (yaitu hubungan antara perguruan tinggi dengan orang tua siswa,

hubungan perguruan tinggi dengan perusahaan dan instansi pemerintah.

keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri yang berupa faktor

biologis seperti faktor kesehatan dan faktor psikologis seperti kecerdasan, bakat,

minat, perhatian serta motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang

berhubungan dengan lingkungan sekolah Edi (dalam Riyani, 2012: 20).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2016 di 3 SMP se-

Kecamatan Tanjung karang Barat Bandar Lampung, yaitu SMP Negeri 10

Bandar Lampung, SMP Wiyatama  Bandar Lampung, dan SMP S DCC

Global School Bandar Lampung.

B. Populasi dan Subjek Penelitian

Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII dari 3 SMP se-

Kecamatan Tanjung karang Barat Bandar Lampung. Total populasi adalah

sebanyak 505 siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 250 siswa dan

siswa perempuan sebanyak 255 siswa.

Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive

sampling. Teknik ini dalam penentuan sampel menggunakan pertimbangan

tertentu (Sugiyono, 2014: 85). Pada penelitian ini yang menjadi pertimbangan

adalah jumlah siswa tiap kelas dan gender-nya. Dalam menentukan jumlah

sampel, Arikunto (2006: 134) menyatakan apabila ukuran populasi lebih dari

100, sampel dapat diambil dari kisaran 10 – 15%, 20 – 25%, atau lebih dari

25 %. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka sampel yang digunakan pada
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penelitian ini adalah sebanyak 283 siswa, kemudian diperolehlah 141 siswa

laki-laki dan 142 siswa perempuan. Namun, siswa perempuan dikurangi 1

agar seimbang dengan sampel siswa laki-laki sehingga menjadi 141.

Penentuan sampel dari siswa ini diperoleh berdasarkan jumlah siswa dari

setiap kelas pada sekolah (Tabel 1).

Tabel 1. Sampel Penelitian

No. Nama Sekolah Kelas
Jumlah Siswa

Total
L P

1.
SMP S DCC Global

School
Bandar Lampung

VIII 6 6 12

2.
SMP Negeri 10

Bandar Lampung

VIII A 16 22 38

VIII B 14 21 35
VIII C 21 19 40
VIII D 19 20 39

VIII E 13 22 35

3. SMP Wiyatama
Bandar Lampung

VIII A 19 11 30

VIII B 17 12 29

VIII C 16 9 25

Jumlah Sampel 141 141 283

Keterangan : P = Perempuan; L = Laki-laki

C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif

(Arikunto, 2010: 3). Peneliti mengambil langsung informasi yang ada di

lapangan tentang hubungan self-efficacy berdasarkan gender dengan hasil

belajar IPA siswa kelas VIII SMP se- Kecamatan Tanjung karang Barat.
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D. Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan persiapan sebagai

berikut:

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan untuk melakukan observasi

ke sekolah.

b. Melakukan observasi pendahuluan di sekolah untuk menetapkan jumlah

siswa di kelas yang dijadikan sampel penelitian, menanyakan data-data

absensi siswa yang didapat dari guru mata pelajaran IPA yang dijadikan

sampel penelitian.

c. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari soal-soal IPA kelas

VIII yang berjumlah 20 soal yang dipilih berdasarkan SKL kelas VII

semester I dan semester II, dan kelas VIII semester I. Soal-soal tersebut

diambil dari kumpulan soal-soal Ujian Nasional pada tahun 2008

sampai tahun 2014 dan angket self-efficacy siswa terjemahan dari Self-

efficacy Questionnaire for Children (SEQ-C) Brief Survey on Academic,

Social and Emotional Self-efficacy (Muris, P., 2001; 145-149).

2. Tahap Pelaksanaan

a. Dalam pelaksanaannya, pengambilan data dilaksanakan sebanyak satu

kali pertemuan untuk mendistribusikan soal-soal IPA kelas VIII

semester 1.

b. Memberikan lembar kuisioner self-efficacy siswa setelah

mengerjakan tes soal IPA.
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E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

Data kuantitatif didapat dari hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai

hasil pengerjaan soal-soal IPA yang berjumlah 20 soal. Sedangkan data

kualitatif didapat dari skor kuisioner angket siswa yang berisi tentang

hubungan hasil belajar berdasarkan gender dengan self efficacy, yang

kemudian dideskripsikan untuk mengetahui tingkat self-efficacy siswa.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Absensi Siswa

Pengumpulan data absensi siswa diperoleh dari guru IPA kelas VIII

dari masing-masing SMP se-Kecamatan Tanjung karang Barat.

b. Angket Self-Efficacy Siswa

Angket ini diisi oleh siswa untuk mengetahui keyakinan diri siswa.

Angket berisi 24 pertanyaan yang diisi dengan memberi tanda ceklis (√)

pada pilihan jawaban “Sangat baik”, “Baik”, “Agak baik”, “Kurang

baik” atau “Tidak baik”.

c. Data Hasil Belajar Siswa

Nilai hasil belajar siswa diambil dari hasil pengerjaan soal-soal IPA

kelas VIII yang berjumlah 20 soal.
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F. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Angket

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu intrumen.  Instrumen yang valid mempunyai validitas

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah

(Arikunto, 2006: 168).

Validitas instrumen dapat diukur dengan menggunakan metode Pearson

Product Moment, kemudian membandingkan rhitung dengan rtabel

bersignifikansi 5% (Arikunto, 2006: 170).

2. Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen

dapat dipercaya atau diandalkan. Instrumen dikatakan reliabel jika hasil

pengukuran yang diperoleh dari subjek yang sama menunjukkan

kestabilan, kapan saja dan oleh siapa instrumen tersebut digunakan.

Reliabilitas menunjukkan jika instrumen cukup dapat dipercaya untuk

digunakan dalam mengumpulkan data karena instrumen tersebut sudah

baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya (Arikunto,

2006: 178 – 179).

Pengujian reliabilitas instrumen angket dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s lalu membandingkan

r11 dengan rtabel bersignifikansi 5% (Arikunto, 2006: 195-198).
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G. Hasil Uji Coba Angket

Sebelum angket digunakan untuk mengumpulkan data, angket diuji coba

terlebih dahulu kepada 30 orang siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Gading Rejo.

Hasil uji coba dihitung validitasnya dengan metode Pearson product moment,

sedangkan reliabilitasnya dengan rumus Alpha Cronbach’s.  Kemudian

dibandingkan hasil rhitung dengan rtabel, di mana rtabel dengan signifikansi 5%

untuk 30 orang sampel adalah 0,361.

Pengujian validitas angket self-efficacy yang pertama, ditemukan adanya beberapa

item valid dan ada juga beberapa item yang tidak valid. Pengujian reliabilitas

didapatkan bahwa angket self-efficacy realiabel. Item angket yang tidak valid akan

direvisi, kemudian angket akan diuji coba untuk yang kedua (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil uji validitas angket self-efficacy pertama.

No. Item Angket rhitung rtabel Keterangan

1. Item 1 0,489 0,361 Valid
2. Item 2 0,364 0,361 Valid
3. Item 3 0,539 0,361 Valid
4. Item 4 0,695 0,361 Valid
5. Item 5 0,554 0,361 Valid
6. Item 6 0,379 0,361 Valid
7. Item 7 0,243 0,361 Tidak Valid
8. Item 8 0,619 0,361 Valid
9. Item 9 0,332 0,361 Tidak Valid
10. Item 10 0,439 0,361 Valid
11. Item 11 0,485 0,361 Valid
12. Item 12 0,542 0,361 Valid
13. Item13 0,726 0,361 Valid
14. Item 14 0,416 0,361 Valid
15. Item 15 0,581 0,361 Valid
16. Item 16 0,590 0,361 Valid
17. Item 17 0,319 0,361 Tidak Valid
18. Item 18 0,474 0,361 Valid
19. Item 19 0,572 0,361 Valid
20. Item 20 0,406 0,361 Valid
21. Item 21 0,637 0,361 Valid
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22. Item 22 0,663 0,361 Valid
23 Item 22 0,540 0,361 Valid
24 Item 22 0,602 0,361 Valid

Sumber: Hasil pengolahan data, 2015.

Tabel 3. Hasil uji reliabilitas angket self-efficacy pertama.

Cronbach’s Alpha N of items

0,871 24
Sumber: Hasil pengolahan data, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas angket self-efficacy yang telah direvisi, diketahui

bahwa item angket self-efficacy telah valid dan juga reliabel (Tabel 4).

Tabel 4. Hasil uji validitas angket self-efficacy kedua.

No.
Item
Angket

rhitung rtabel Keterangan

1. Item 1 0,475 0,361 Valid
2. Item 2 0,691 0,361 Valid
3. Item 3 0,668 0,361 Valid
4. Item 4 0,566 0,361 Valid
5. Item 5 0,518 0,361 Valid
6. Item 6 0,486 0,361 Valid
7. Item 7 0,523 0,361 Valid
8. Item 8 0,544 0,361 Valid
9. Item 9 0,467 0,361 Valid
10. Item 10 0,458 0,361 Valid
11. Item 11 0,572 0,361 Valid
12. Item 12 0,494 0,361 Valid
13. Item 13 0,502 0,361 Valid
14. Item 14 0,467 0,361 Valid
15. Item 15 0,402 0,361 Valid
16. Item 16 0,570 0,361 Valid
17. Item 17 0,447 0,361 Valid
18. Item 18 0,547 0,361 Valid
19. Item 19 0,383 0,361 Valid
20. Item 20 0,668 0,361 Valid
21. Item 21 0,547 0,361 Valid
22. Item 22 0,486 0,361 Valid
23 Item 22 0,653 0,361 Valid
24 Item 22 0,661 0,361 Valid
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Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

Tabel 5. Hasil uji reliabilitas angket self-efficacy kedua.

Cronbach’s Alpha N of items

0,884 24
Sumber: Hasil pengolahan data, 2016.

H. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data hasil pengisian angket self-efficacy siswa dan data

hasil pengerjaan 20 soal IPA yang diperoleh dari kumpulan soal-soal Ujian

Nasional, tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu:

a. Mengolah data yang telah diperoleh untuk mengetahui profil self-efficacy

siswa berdasarkan gender.

b. Menganalisis hubungan antara self-efficacy dengan gender siswa.

c. Menganalisis hubungan antara self-efficacy berdasarkan gender dengan

hasil belajar siswa berdasarkan data yang telah didapatkan.

Selanjutnya di analisis data penelitian ini sebagai berikut:

1. Data kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa

menjawab soal-soal ujian nasional yang dipilih berdasarkan SKL yang

telah dipelajari siswa dengan melakukan penskoran secara manual

menggunakan kunci jawaban. Dan jika jawaban benar maka mendapat

skor 1 dan jika salah atau tidak menjawab diberi skor 0. Menghitung nilai

hasil belajar siswa yang dilihat dari kemampuan menjawab soal-soal ujian
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nasional yang dipilih berdasarkan SKL yang telah dipelajari siswa

menggunakan rumus menurut Purwanto (2013: 112) dengan cara:

S =

Keterangan:
S = nilai hasil belajar siswa
n = jumlah skor soal yang dijawab benar
N = skor maksimum dari tes

Sehingga nilai yang diperoleh siswa dikelompokan ke dalam kriteria

sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria penilaian hasil belajar siswa

No. Interval Kategori
1 81 – 100 Sangat tinggi
2 61 – 80 Tinggi
3 41 – 60 Cukup
4 21 – 40 Rendah
5 0 – 20 Sangat rendah

Sumber: dimodifikasi dari Riduwan (2012: 89)

2. Data Kualitatif

Data kualitatif tentang self-efficacy yang dimiliki siswa diambil melalui

kuisioner yang diisi sendiri oleh siswa. Langkah-langkah pengolahan data

angket dilakukan sebagai berikut:

a. Menghitung skor kuisioner siswa dengan melihat rubrik penilaian

kuisioner.

b. Menghitung persentase jawaban siswa dan guru dengan rumus

menurut Ali (2013: 201) sebagai berikut:

% =
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Keterangan:
% = persentase self-efficacy siswa
n = skor yang diperoleh
N = jumlah seluruh skor

c. Merangkum persentase jawaban siswa untuk mengetahui termasuk ke

dalam kategori manakah self-efficacy yang dimiliki siswa. Persentase

jawaban dari tiap indikator tersebut dimasukkan dalam tabel kriteria

berikut.

Tabel 7. Kriteria penilaian self-efficacy yang dimiliki oleh siswa

No. Persentase (%) Kategori
1 81 - 100 Sangat tinggi
2 61 - 80 Tinggi
3 41 - 60 Cukup
4 21 - 40 Rendah
5 0 - 20 Sangat rendah

Sumber: dimodifikasi dari Riduwan (2012: 89)

Perbedaan self efficacy dengan gender, perbedaan hasil belajar dengan

gender, dan hubungan self efficacy berdasarkan gender dengan hasil

belajar, dilakukan uji sebagai berikut.

a. Uji Beda Independent Sample T-test

Uji beda Independent Sample T-test digunakan untuk mengetahui

apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling

independen. Uji Independent Sample T-test merupakan teknik statistik

parametrik dimana data harus berdistribusi normal. Akan tetapi jika

data tidak berdistribusi normal maka dapat digunakan uji non-

parametrik Mann-Whitney U. Adapun rumus dan langkah-langkah

perhitungan uji-t untuk sampel yang saling independen adalah sebagai

berikut (Sudjana, 2005: 243).
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thitung

dengan

s2=

Keterangan:
= nilai rata-rata kelompok 1
= nilai rata-rata kelompok 2
= jumlah siswa kelompok 1

= jumlah siswa kelompok 2
= varians pada kelompok 1
= varians pada kelompok 2
= varians gabungan

Kriteria pengujian adalah Ho diterima jika thitung < t(1-α)(n1 + n2 – 2)

dengan derajat kebebasan dk = (n1 + n2 – 2), peluang (1 – α) dan taraf

signifikan α = 0,05. Untuk harga t lainnya Ho ditolak.

b. Uji Korelasi Product Moment

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa erat

hubungan antara dua variabel penelitian, yaitu hubungan antara self-

efficacy siswa berdasarkan gender dengan hasil belajarnya,

menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment (Margono, 2010:

207) . Adapun rumus dari uji korelasi Pearson Product Moment adalah

sebagai berikut:

Keterangan:
r = koefisien korelasi
∑X = jumlah skor dalam sebaran X
∑Y = jumlah skor dalam sebaran Y
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∑XY = jumlah hasil kali skor X dengan skor Y yang berpasangan
∑X2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
∑Y2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
n = banyaknya subjek skor X dan skor Y yang berpasangan

(Margono, 2010: 207)

Teknik ini akan menghasilkan koefisien korelasi yang dapat

mendeskripsikan derajat keeratan hubungan dari dua variabel tersebut.

Koefisien korelasi diinterpretasikan ke dalam tingkatan hubungan sebagai

berikut.

Tabel 8. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat

Sangat Kuat
Sumber: Sugiyo
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Self efficacy siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Tanjung karang

Barat Bandar Lampung berkriteria “tinggi”.

2. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara self efficacy laki-laki

dengan self efficacy perempuan pada siswa kelas VIII SMP se-

Kecamatan Tanjung karang Barat Bandar Lampung.

3. Terdapat hubungan positif dengan keeratan hubungan “sangat rendah”

self efficacy dengan hasil belajar IPA pada siswa laki-laki dan tidak

terdapat hubungan dengan keeratan hubungan “sangat rendah” self

efficacy dengan hasil belajar IPA pada siswa perempuan kelas VIII

SMP se-Kecamatan Tanjung karang Barat Bandar Lampung.

B. Saran

Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut.

1. Bagi guru, diharapkan dapat memperhatikan self efficacy siswa untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.
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2. Bagi siswa, diharapkan dapat memaksimalkan keyakinan dirinya

dalam mengerjakan tugas, ulangan harian, dan ulangan semester agar

dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi.

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya dalam mencari Self Efficacy

siswa tidak hanya menggunakan angket melainkan melakukan

wawancara dengan siswa maupun guru mata pelajaran IPA.
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