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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA), tergolong anak remaja yang 

memiliki rentang usia 12-20 tahun. Menurut Erickson (1994) masa remaja merupakan 

masa perkembangan identity. Identitas diri ini mencakup antara lain pendidikan 

(kognitif, afektif & psikomotorik), karir, dan sebagainya (Erickson, 1994: 108-175). 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada 

masa remaja ini terjadi transisi peran yang harus mereka lakukan, sehingga peran 

tersebut dapat menimbulkan munculnya penyesuaian yang negatif dalam diri remaja. 

Penyesuaian negatif dapat menimbulkan konflik yang harus dihadapi. Konflik itu  

disebabkan karena adanya tuntutan yang berasal dari dalam diri peserta didik atau 

dari luar diri peserta didik (Hurlock, 1980). Tuntutan yang berasal dari dalam diri 

peserta didik yaitu terkait akanperilaku kepercayaan diri/kekhawatiran akan diri 

sendiri. 

Berdasarkan pendapat Santrock (2011: 216) mengatakan bahwa self efficacy 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada perilaku. Sebagai contoh peserta didik 

dengan self efficacy rendah pada pembelajaran dapat menghindari banyak tugas 

belajar, khususnya yang menantang. Sedangkan peserta didik dengan self efficacy 

tinggi mampu menghadapi tugas belajar tersebut dengan keinginan besar. Peserta 

didik dengan self efficacy tinggi lebih tekun berusaha pada tugas belajar dibandingkan 

peserta didik dengan self efficacy rendah. Menurut Bandura (1986) Self efficacy 

mengacu pada kepercayaan orang-orang terhadap kemampuan mereka untuk 

melakukan tugas tertentu. 

Self efficacy memungkinkan peserta didik untuk lebih memotivasi cara 

berpikir secara kognitif, behaviourally, yang terlibat dalam proses belajar 

(Linnenbrink & Pintrich, 2002). Self efficacy memiliki peran penting dalam 

menentukan peserta didik berprestasi (berhasil), seiring dengan keterampilan dan 
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pengetahuan (Bandura, 1993; Pajares, 2002). Penampilan individu yang berbeda 

sangat berbeda meskipun mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama 

(Bandura, 1986-1993), atau mengapa peserta didik yang sama tampil berbeda pada 

waktu yang berbeda (Anam & Stracke, 2016: 2). Self efficacy menempatkan penilaian 

peserta didik tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku dan 

mencapai tujuan tertentu. 

Self efficacy merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self 

knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. 

Perasaan peserta didik memepengaruhi pilihan aktivitas mereka, tujuan mereka, dan 

usaha serta persistensi mereka dalam aktivitasnya di dalam kelas. Dengan demikian, 

self efficacy pun pada akhirnya mempengaruhi pembelajaran dan hasil belajar mereka 

(Bandura, 1982, 2000; Schunk & Pajares, 2004; Ormrod, 2008: 21). Pendapat lain 

mengatakan peserta didik dengan self efficacy yang tinggi cenderung lebih banyak 

belajar dan berprestasi daripada mereka yang self efficacy-nya rendah. Menurut 

Penelitian (Bandura, 1986; Eccles, Weigfield, et. al., 1989; Klassen, 2002; Ormrod, 

2008: 22) menjelaskan hal ini benar bahkan ketika tingkat kemampuan sesungguhnya 

mereka tergantung akan hubungan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan 

melakukan tindakan yang diharapkan. 

 Self efficacy sebagai sebuah jembatan telah memberikan peran dalam 

kemampuan untuk menggambarkan proses melalui keputusan terkait pembelajaran 

yang dibuatnya (Bandura, 1997; Brown & Lent, 2006; Prapaskah & Brown, 1996; 

Lent et. al., 1994; Chesnut, 2017: 171). Terdapat tiga model konstruksi utama yang 

mempengaruhi self efficacy yaitu magnitude adalah berkaitan dengan derajat 

kesulitan tugas, generality adalah berhubungan dengan keyakinan peserta didik 

terhadap kemampuan dirinya, dan strength adalah berkaitan dengan tingkat kekuatan 

atau kemampuan peserta didik terhadap keyakinannya. 

 Belajar merupakan tugas utama seorang peserta didik, namun tidak semua 

peserta didik memiliki pengelolaan strategi belajar yang baik dan mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi. Strategi belajar yang baik dan kepercayaan yang tinggi 
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dapat meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar peserta didik berguna untuk 

memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut (Dimyati & Mudjiono, 2002: 257).Self 

regulated learning juga menempatkan pentingnya kemampuan peserta didik untuk 

belajar dan mengendalikan diri sendiri, tetutama ketika menghadai tugas yang sulit. 

Menurut (Zimmerman, 2002: 66) self regulated learing juga menekankan pada posisi 

akan pentingnya inisiatif, karena self regulated learning merupakan proses belajar 

tentang inisiatif pemikiran peserta didik sendiri. Peserta didik yang mempunyai 

inisiatif menujukkan kemampuan untuk mempergunakan perasaan, pemikiran, 

tingkah lakunya, strategi yang ditunjukkan untuk dapat mencapai tujuan. 

 Penelitian ahli kognitif sosial dan juga psikologi kognitif mulai menyadari 

bahwa untuk menjadi pembelajar yang benar-benar efektif, peserta didik harus 

terlibat dalam beberapa aktivitas mengarur diri (sel regulated activities). Dalam 

kenyataanya, tidak hanya peserta didik harus mengatur perilakunya sendiri, 

melainkan juga mereka harus mengatur proses-proses mental diri sendiri (Ormrod, 

2008: 38). Self regulated learning mampu mengatur hasil belajar peserta didik. 

Menurut Wolter, Pintrich, Karabenick (2003: 24) self regulated learning penting 

untuk peserta didik ketahui, mengingat mereka harus mengatur diri supaya hasil 

belajarnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 Kegiatan belajar, self regulated learning dapat dilihat dari tingkah laku yang 

telah ditunjukkan peserta didik pada saat proses belajar berlangsung. Pada saat proses 

belajar berlangsung dapat dibedakan peserta didik yang memiliki self regulated 

learning dengan peserta didik yang tidak memiliki self regulated learning dalam 

belajar. Biasanya peserta didik yang memiliki self regulated learning dalam belajar 

sudah lebih siap terlebih dahulu mempelajari materi tersebut sebelum pendidik 

memberikan materi, sehingga pada saat pendidik menjelaskan peserta didik siap 

untuk menerima materi. Sedangkan peserta didik yang kurang memiliki self regulated 

learning dalam belajar biasanya kurang peduli dengan persiapan sebelum menerima 

materi pelajaran. 
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 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pendidik 

SMA Negeri Ambulu, Bapak Drs. Miswanto, selaku pendidik mata pelajarah sejarah 

Indonesia wajib, beliau mengatakan bahwa peserta didik seringkali terlihat 

mengerjakan tugas di sekolah ketika dirasa mereka sulit dalam mengerjakannya. 

Peserta didik juga seringkali melihat pekerjaan temannya, bahkan menyalin pekerjaan 

temannya, karena kurangnya rasa percaya diri mereka dan cenderung 

menggantungkan diri pada peserta didik yang lebih pandai. Hal ini juga kerap terjadi 

ketika peserta didik menghadapi ujian. Peserta didik yang merasa kesulitan pada saat 

pembelajaran masih sangat dirasakan, baik itu dikelas maupun pada saat mereka 

mengerjakan PR di rumah. Kemampuan self efficacy yang rendah yang dimiliki oleh 

peserta didik akan mempengaruhi keyakinannya terhadap kemampuannya sendiri.  

 Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMA Negeri Ambulu, 

diketahui bahwa ada beberapa peserta didik yang belum siap menerima materi ketika 

pendidik memulai pembelajaran dan juga terlihat kurang peduli pada saat kegiatan 

penugasan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peserta didik yang ramai sendiri, 

mengobrol dengan temannya sebangku atau melamun. Peserta didik tersebut lebih 

memilih untuk menunggu teman lain mengerjakan terlebih dahulu kemudian 

mencontek temannya. Namun, ada beberapa peserta didik yang menunjukkan 

kesiapan belajar sehingga mampu berinteraksi secara aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini menunjukkan belum meratanya kemampuan self 

efficacy dan self regulated learning dalam diri peserta didik.  

 Pencapaian hasil belajar yang tinggi tidak hanya memerlukan tingkat self 

efficacy yang tinggi saja, melainkan juga membutuhkan strategi belajar yang baik 

dalam menguasai materi pembelajaran. Proses mengatur diri sendiri dalam belajar, 

seperti menentukan tujuan belajar dan strategi belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran, sering disebut dengan self reglated learning (Ruliyanti, Laksmiwati, 

2014). Pencapaian hasil belajar mata pelajaran sejarah menurut Permendiknas No. 22 

Tahun 2006 yang diikuti dengan self efficacy dan self regulated learning dengan baik, 

maka peserta didik dapat memiliki kemampuan sebagai berikut, (1) mampu 
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menumbuhkan dan membangun kesadaran diri peserta didik akan pentingnya sejarah; 

(2) mampu melatih berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sejarah; (3) 

menumbuhkan pemahaman peserta didik akan pembelajaran sejarah; (4) mampu 

menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik akan pembelajaran sejarah; 

(5) mampu mengembangkan kemampuan berpikir sejarah (historical thingking). 

Berdasarkan rekomendasi dari penelitian-penelitian terdahulu, tentang 

hubungan self efficacy dan self regulated learning yang dilakukan oleh Sun, Xie & 

Anderman (2016) dengan judul “ The Role of Self Regulaated Learning in Students’ 

Succes in Flipped Undergraduate Math Courses”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa self efficacy peserta didik di Indonesia belajar matematika dan penggunaan 

strategi mencari bantuan strategi belajar self regulated learning secara signifikan 

berhubungan positif dengan prestasi akademik baik di lingkungan belajar maupun di 

kelas. Sebagai tambahan, Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran kolaboratif 

memiliki dampak positif pada penggunaan bantuan mereka mencari strategi selama 

belajar di kelas. Pendapat penelitian lain tentang hubungan self efficacy dan self 

regulated learning, antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ruliyanti dan 

Laksmiwati (2014) dengan menerapkan hubungan self efficacy dan self regulated 

learning dengan judul “Hubungan Antara Self Efficacy dan Self Regulated Learning 

dengan Prestasi Akademik Matematika Siswa SMAN 2 Bangkalan”. Berdasarkan 

hasil penelitiannya, nilai Negelkerke R Square yang diperoleh dari uji regresi logistik 

biner antara self-efficacy dan self-regulated learning dengan prestasi akademik adalah 

sebesar 0,732 atau 73,2%. Hasil tersebut telah mengindikasikan bahwa variabel self-

efficacy dan self-regulated learning memiliki kontribusi sebesar 73,2% dalam 

meningkatkan prestasi akademik siswa-siswi kelas XI IPA SMAN 2 Bangkalan. 

 Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan dengan pendidik SMA Negeri Ambulu, Bapak Drs. Miswanto, 

selaku pendidik mata pelajaran sejarah Indonesia wajib, penyebab para peserta didik 

kurang mendapatkan nilai maksimal, antara lain sulitnya pelajaran dikelas, adanya 

pengaruh teman, kurangnya kepercayaan/keyakinan diri peserta didik untuk 
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menyelesaikan tugas yang diberikan dan kurangnya strategi dalam belajar. Maka dari 

itu peserta didik diharapkan mampu memiliki self efficacy dan self regulated learning 

yang tinggi, apabila para peserta didik memiliki self efficacy dan self rergulated 

learning yang rendah akan mengakibatkan kesulitan dalam menerima materi 

pembelajaran sehingga hasil belajar mereka kurang optimal.     

 Penjelasan uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa di SMA 

Negeri Ambulu, peserta didik  masih memiliki self efficacy (keyakinan diri) dan self 

regulated learning (pengaturan/strategi diri dalam belajar) yang tergolong rendah. 

Penilaian itu dapat kita lihat dari banyak peserta didik yang masih mencontek, tugas 

yang tidak terselesaikan di rumah, kurangnya persiapan pembelajaran sejarah, dan 

kurangnya pemahaman berpikir kritis materi yang telah diajarkan. Maka dari itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan self efficacy dan self 

regulated learning dengan hasil belajar sejarah. Fokus penelitian ini ditujukan pada 

pembelajarn sejarah, oleh karena itu sampel yang dilibatkan yaitu peserta didik 

tingkat SMA. Penelitian yang akan dilakukan merupakan studi korelasi dengan judul 

“Hubungan antara Self Efficacy dan Self Regulated Learning dengan Hasil 

Belajar Sejarah Peserta Didik Kelas XI IPS SMA Negeri Ambulu Tahun Ajaran 

2017/2018” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1) apakah self efficacy (X1) memiliki hubungan signifikan dengan hasil belajar 

sejarah (Y) peserta didik SMA Negeri Ambulu? 

2) apakah self regulated learning (X2) memiliki hubungan signifikan dengan 

hasil belajar sejarah (Y) peserta didik SMA Negeri Ambulu? 

3) apakah self efficacy (X1) dan self regulated learning (X2) memiliki hubungan 

signifikan dengan hasil belajar sejarah (Y) peserta didik SMA Negeri 

Ambulu?   
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1) mengetahui hubungan signifikan self efficacy (X1) dengan hasil belajar sejarah 

(Y) peserta didik SMA Negeri Ambulu. 

2) mengetahui hubungan signifikan self regulated learning (X2) dengan hasil 

belajar sejarah (Y) peserta didik SMA Negeri Ambulu. 

3) mengetahui hubungan signifikan self efficacy (X1) dan self regulated learning 

(X2) dengan hasil belajar sejarah (Y) peserta didik SMA Negeri Ambulu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni 

sebagai berikut : 

1) bagi peserta didik dapat memahami diri sendiri untuk meningkatkan self 

efficacy (keyakinan diri), self regulated learning (pengaturan/strategi diri 

dalam belajar) dan hasil belajar pada mata pelajaran sejarah agar mereka 

memiliki kemampuan berpikir kritis, dapat menumbuhkan kesadaran diri 

dalam diri peserta didik, dan menumbuhkan pemahaman peserta didik dalam 

pembelajaran sejarah. 

2) bagi pendidik dapat dijadikan rujukan dalam proses meningkatkan self 

efficacy (keyakinan diri),  self regulated learning (pengaturan/strategi diri 

dalam belajar) dan hasil belajar pada mata pelajaran sejarah. 

3) bagi sekolah dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan 

referensi tentang hubungan self efficacy dan self regulated learning dengan 

hasil belajar mata pelajaran sejarah. 

4) bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan masukan serta motivasi 

untuk melakukan penelitian tentang pembelajaran yang sejenis dan 

pengembangannya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1Self Efficacy 

 Istilah self efficacy pertama kali diciptakan oleh Albert Bandura pada tahun 

1977. Teori self efficacy dianggap salah satu pendekatan dari penerapan teori belajar 

sosial atau teori kognitif sosial. Menurut Betz & Hackett (1988) self efficacy 

mempunyai peran penting terhadap keyakinan akan kemampuan dari peserta didik 

dalam mencapai keberhasilan dalam meraih tugas atau perilaku yang diharapkannya. 

Self efficacy merupakan keyakinan diri dan kepercayaan diri peserta didik pada 

kemampuannya sendiri dalam mengerjakan tugas tertentu secara efektif (Yesilyurt, 

Ulas & Akan, 2016: 592). Oleh sebab itu, peserta didik peserta didik keberhasilan 

peserta didik akan tugasnya tergantung dari kepercayaan dan kemampuan diri meraka 

sendiri. 

 Self efficacy merupakan keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka 

untuk dapat menghasilkan tingkat kinerja yang ditunjuk mempunyai pengaruh atas 

peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka (Bandura, 1994: 71). Self efficacy 

adalah keyakinan bahwa “saya dapat”; keputusasaan adalah keyakinan bahwa”saya 

tidak dapat” (Maddux, 2002; Lodewyk & Winne, 2005; Stipek, 2002). Peserta didik 

dengan self efficacy tinggi setuju dengan pernyataan seperti “saya tahu bahwa saya 

akan mampu mempelajari materi dalam kelas ini” dan “saya rasa saya mampu 

melakukan aktivitas pembelajaran ini dengan baik (Santrock, 2011:216). Dalam 

pandangannya, self efficacy mempengaruhi pilihan aktivitas peserta didik. Peserta 

didik dengan self efficacy rendah pada pembelajaran dapat menghindari banyak tugas 

belajar, khususnya pembelajaran yang menantang. Sedangkan peserta didik dengan 

self efficacy tinggi menghadapi tugas belajar tersebut dengan keinginan yang besar. 

Menurut Panadero, Jonsson, & Botella (2017: 8) peserta didik dengan self efficacy 

tinggi lebih tekun berusaha pada tugas belajar dibandingkan peserta didik dengan self 

efficacy diri yang rendah. 
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Self efficacy dapat dijadikan sebagai keyakinan terhadap kemampuan 

seseorang untuk menggerakkan motivasi, sumber-sumber kognitif, dan serangkaian 

tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari situasi yang 

dihadapi (Diseth, Meland, & Breidablik, 2013). Peserta didik yang memiliki self 

efficacy dapat menguasai situasi dan mendapatkan hasil yang positif. Peningkatan self 

efficacy senantiasa dikaitkan dengan peningkatan sikappositif yang lain. Keyakinan 

ini akan membawa individu menetukan apa yang akan dilakukannya dengan 

pengetahuan dan keterampilannya (Bandura, 1997). Menurut Santrock (2008: 324) 

mengatakan bahwa self efficacy mempunyai pengaruh yang kuat pada perilaku. 

Sebagai contoh, peserta didik yang mempunyai self efficacy rendah kemungkinan 

tidak akan mencoba belajar untuk ujian karena mereka percaya halitu akan membawa 

hasil yang baik.  

 Self efficacy merupakan kepercayaan peserta didik tentang kemampuan 

mereka dalam mengontrol tingkatan atau fungsinya sendiri dan selama kejadian itu 

mempengaruhi kehidupan mereka (Bandura, 1993: 118). Menurut Bandura (1977-

1993) self efficacy diyakini berdampak pada bagaimana kehidupan mereka dalam 

berpikir, berperilaku, dan memotivasi diri mereka sendiri. Menurut Britner & Pajares 

(2006) peserta didik yang mempunyai keyakinan kuat bahwa mereka bisa sukses 

meraih hasil belajar dalam mengerjakan tugas, ulangan  dan aktivitas lainnya. 

Sedangkan berdasarkan pendapat (Komarraju & Nadler, 2013) peserta didik yang 

mempunyai keyakinan akan cenderung memilih tugas dalam berfikir, bekerja keras 

untuk menyelesaikannya dengan sukses, tekun menghadapi kesulitan, dan lebih 

percaya diri dalam menemui hambatan. Keefektifan sekolah secara umum 

mencerminkan kompetensi dalam mengerjakan tugas sekolah . 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa self efficacy 

adalah penilaian diri tentang perasaan, keyakinan, persepsi, kepercayaan terhadap 

kemampuan dan kompetensi diri yang nantinya akan berpengaruh pada cara peserta 

didik tersebut dalam bertindak atau mengatasi suatu situasi tertentu untuk dapat 

mencapai berbagai tujuan dalam kehidupannya. 
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2.1.1 Sumber Self Efficacy 

Sumber self efficacy pertama kali diperkenalkan oleh Albert Bandura dalam 

penelitiannya pada tahun 1997 (Boon Ooi, Jaafar & Baba, 2017). Sumber self efficacy 

terdiri atas tiga, yaitu mastery experience, social persuasion, vicarious learning 

danphysiological & anxiety state. Komponen-komponen tersebut kemudian mulai 

dikembangkan oleh Alwisol (2016), mengemukakan empat sumber self efficacy yaitu, 

performance accomplishment, vicarious experience, social persuation dan emotional 

physiological states. Menurut Bandura (1997) perubahan tingkah laku kuncinya 

adalah perubahan ekspektasi efikasi (efikasi diri). Berdasarkan empat sumber self 

efficacy atau keyakinan kebiasaan diri paling berpengaruh besar yang dapat diperoleh, 

diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu atau kombinasi empat 

sumber tersebut 

Jurnal dengan judul “Sources of Self Efficacy in Two Domains” yang ditulis 

oleh Butz & Usher (2015: 3) mengemukakan empat sumber self efficacy, yaitu 

pengalaman masa lalu merekapenguasaan atau pengalaman enaktif (mastery or 

enactive experience), pesan yang mereka terima dari orang lain persuasi sosial (social 

persuation), apa yang mereka lihat orang lain lakukan pengalaman perwakilan 

(vicarious experience), dan bagaimana perasaan mereka saat terlibat atau memikirkan 

suatu aktivitas keadaan fisiologis dan afektif (physiological and affective states). 

Penelitian lain tentang “I Believe, Therefore I Achieve (and Vice Versa): A 

Meta Analytic Cross-lagged Panel Analysis of Self Efficacy and Academic 

Performance”yang ditulis Talsma, Schuz, Schwarzer, Norris (2018)juga 

mengemukakan empat sumber self efficacyyaitu Mastery experience (an individual's 

experience of performance success) penguasaan pengalaman atau pengalaman 

individu tentang kesuksesan kinerja, (vicarious experience) pengalaman perwakilan, 

(verbal social persuasion) verbal persuasi sosial, dan (emotional physiological 

arousal) gairah fisiologis emosional. 
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Penelitian dengan judul “Hubungan Antara Self Efficacy dan Self Regulated 

Learningdengan Hasil Belajar Sejarah Peserta Didik Kelas XI IPS SMA Negeri 

Ambulu Tahun Ajaran 2017/2018” ini akan menggunakan empat sumber self efficacy 

yang dikemukakan oleh Alber Bandura (1997) yang dikembangkan oleh Alwisol 

(2016: 304) yaitu performance accomplishment, vicarious experience, social 

persuation dan emotional physiological states. Peneliti beralasan bahwa keempat 

sumber dari Alwisol karena penulisan penelitian lain banyak yang merujuk pada 

sumber tersebut. Berikut akan dijelaskn masing-masing sumber self efficacy dalam 

penelitian ini. 

1. Pengalaman Performansi (Performance Accomplishment) 

Pengalaman menguasai sesuatu prestasi (performance accomplishment) 

adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lau. Sebagai sumber 

performansi masa lalu menjadi pengubah self efficacy yang paling kuat pengaruhnya. 

Hasil belajar (masa lalu) yang bagus akan meningkatkan ekspektasi efikasi, sedang 

kegagalan akan menurunkan efikasi (Butz & Usher, 2015). Pengalaman performansi 

atau mastery experience pada hasil belajar mangacu pada orang itu bertindak 

berdasarkan kemampuan mereka. Berdasarkan penelitian Ooi.B, Jaafar & Baba, 

2017) keyakinan, kemampuan dan penilaian kecukupan diri mereka dari kinerja atau 

pengalaman yang mereka capai. 

Pencapaian keberhasilan akan memberi dampak efikasi yang berbeda-beda, 

tergantung proses pencapaiannya. Menurut Alwisol (2016: 304), yaitu (a) semakin 

sulit tugasnya, keberhasilan akan membuat efikasi semakin tinggi; (b) kerja sendiri, 

lebih meningkatkan efikasi dibandinkan dengan kerja kelompok, dibantu orang lain; 

(c) kegagalan menurunkan efikasi, kalau orang merasa sudah berusaha sebaik 

mungkin; (d) kegagalan dalam suasana emosional/stress, dampaknya tidak seburuk 

kalau kondisinya optimal; (e) kegagalan sesudah orang memiliki keyakinan efikasi 

yang kuat, dampkanya tidak seburuk kalau kegagalan itu terjadi pada orang yang 

keyakinan efikasinya belum kuat; (f) orang yang biasa berhasil, sesekali gagal tidak 

mempengaruhi efikasi.  
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2. Pengalaman Vikarius (Vicarious Experience) 

Berdasarkan pendapat Alwisol (2016: 305) pengalaman vikarius (vicarious 

experience) diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika peserta 

didik mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya efikasi akan menurun jika 

mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata 

mengalami kegagalan (Bandura, 1978). Kalau seseorang yang diamati berbeda 

dengan diri sipengamat, pengaruh vikarius dianggap gagal. Sebaliknya ketika 

mengamati kegagalan figur yang setara dengan dirinya, bisa jadi orang tidak 

maumengerjakan apa yang pernah gagal dikerjakan figur yang diamatinya itu dalam 

jangka waktu yang lama.  

Pengalaman vikarius atau perwakilan tidak mengandalkan penguasaan 

berpengalaman sebagai satu-satunya sumber informasi yang berkepentingan di 

tingkat self efficacy mereka. Banyak harapan berasal dari pengalaman perwakilan 

(Chesnut, 2017). Melihat oranglain melakukan aktivitas yang mengancam tanpa 

konsekuensi yang merugikan dapat menjadikanharapan pada pengamat bahwa 

mereka juga akan membaik jika mereka mengintensifkan dan bertahan di dalam 

upaya mereka (Boon Ooi, Jaafar & Baba, 2017). Upaya mereka membujuk diri 

mereka sendiri bahwa jika orang lain dapat melakukannya, mereka harus bisa 

mencapainya setidaknya beberapa peningkatan kinerja). 

3. Persuasi Sosial (Social Persuation) 

Persuasi sosial (social persuation) ini juga dapat diperoleh, diperkuat atau 

dilemahkan melalui persuasi sosial (Alwisol, 2016). Persuasi sosial merupakan 

penguatan yang didapatkan dari orang lain bahwa seseorang mempunyai kemampuan 

untuk meraih apa yang ingin dilakukannya. Efikasi peserta didik akan meningkat 

ketika mereka sedang menghadapi kesulitan, terhadap orang yang menyakinkan 

bahwa mereka mampu menghadapi tuntutan tugas yang ada. Berdasarkan pendapat 

Talsma, Schuz, Schwarzer, Norris (2018) social persuation mungkin tidak terlalu 

kuat dalam mempengaruhi self efficacy, namun ini dapat menjadi pendukung sejauh 

persuasi sosial tersebut diberikan dalam konteks yang realistik. 
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Berdasarkan pendapat Usher & Pajares (2009) persuasi sosial merupakan 

upaya untuk mempengaruhi perilaku manusia, persuasi sosial banyak digunakan 

karena kemudahan dan ketersediaan siap. Orang-orang dipimpin, melalui saran, untuk 

percaya bahwa mereka dapat mengatasinya. Suatu dirasa berhasil dengan apa yang 

telah mengalahkan mereka di masa lalu. Diterima penilaian dan masukan dari orang 

lain menumbuhkan kepercayaan seseorang terhadap kemampuan untuk melakukan 

tugas dan aktivitas (Britner & Pajares, 2006). Namun, persuasi sosial saja tidak cukup 

untuk dipertahankan, efek meningkatkan self efficacy seseorang (Bandura, 1986). 

Keyakinan seseorang mudah melemah dengan penilaian negatif atau komentar buruk 

yang diterima. Persuasi sosial ditemukan dengan sederhana berkontribusi pada 

prediksi nilai akademis 

4. Keadaan Emosi (Emotional/Physiological States) 

Keadaan emosi (emotional/physiological states) merupakan keadaan emosi 

yang mengikuti suatu kegiatan yang akan mempengaruhi efikasi di bidang 

kegiatannya. Seperti emosi yang kuat, takut, cemas, stress, dapat mengurangi efikasi 

diri. Namun bisa terjadi, peningkatan emosi (yang tidak berlebihan) dapat 

meningkatkan efikasi diri. Perubahan tingkah lakuakan terjadi kalau sumber 

ekspektasi efikasinya berubah (Boon Ooi, Jaafar & Baba, 2017). Pengubahan self 

efficacy banyak dipakai untuk memperbaiki kesulitan dan adaptasi tingkah laku orang 

yang mengalami berbagai masalah pengetahuan (Alwisol, 2016: 306). Situasi stres 

dan berat umumnya menimbulkan gairah emosional yang, tergantung pada keadaan, 

mungkin memiliki nilai memberi informasi mengenai kompetensi personal. Karena 

itu, rangsangan emosional adalah sumber penting lain informasi yang dapat 

mempengaruhi apa yang dirasakan self efficacy dalam menghadapi situasi yang 

mengancam.  

 

2.1.2 Dimensi Self Efficacy 

Terdapat beberapa dimensi yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

tingkat self efficacy berdasarkan pendapat beberapa ahli. Menurut Bandura (1997) 



14 

 

 

 

terdapat tiga dimensi yang mempengaruhi tinggi rendahnya self efficacy, yaitu : (1) 

Magnitude, (2) Generality, dan (3) Strength. Menurut Carter, Breen, Yaruss, Beilby, 

(2017) dengan jurnal berjudul “Self Efficacy and Quality of Life in Adults Who 

Stutter” ini menyebutkan terdapat tiga model konstruksi utama yang mempengaruhi 

self efficacy yaitu magnitude, generality, dan strength. Berikut akan dijelaskan 

masing-masing dimensi self efficacy dalam penelitian ini. 

a. Magnitude 

Magnitude ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas 

yang dibebankan pada peserta didik disusun menurut tingkat kesulitannya, maka 

perbedaan self efficacy secara individu mungkin terbatas pada tugas yang sulit, 

sedang dan mudah. Peserta didik akan melakukan tindakan yang dirasakan dan 

mampu untuk dilaksanakan di luar batas kemampuan yang dimilikinya (Bandura, 

1997). Magnitude ini juga menjelakan mengenai tingkatan kesulitan peserta didik 

dalam mengerjakan tugas, ulangan maupun hambatan dalam kehidupannya (Galla, J. 

Wood, Tsukayama, Kim Har, W. Chiu, A. Langer, 2014). Peserta didik yang 

memiliki self efficacy yang tinggi pada tugas dan ulangan yaang mudah, sederhana 

atau pada tugas yang rumit dan membutuhkan kompetensi yang tinggi akan 

dikerjakan. Peserta didik yang memiliki self efficacy yang tinggi juga cenderung 

untuk memilih tugas sesuai dengan tingkat kesukaran dalam kemampuannya. 

 Berdasarkan teori sosial-kognitif, keyakinan self efficacy merupakan salah 

satu penentu utama seberapa banyak usaha yang akan dilakukan seorang peserta didik 

untuk maju dalam kegiatan belajar dalam menghadapi kesulitan tugas (Martinez-

Pons, 1992; Bandura, 1993; Pajares, 1996).  Jika seorang peserta didik tidak memiliki  

kepercayaan pada kemampuan mereka untuk melakukannya dengan baik di sekolah, 

maka tidak mungkin peserta didik tersebut akan termotivasi untuk menerapkan usaha 

terhadap tugas tersebut, menolak gangguan dan tetap fokus, atau bertekun dalam 

menghadapi rintangan. Sebaliknya, keyakinan self-efficacy sekolah tinggi harus 

membantu memotivasi jenis keterlibatan usaha yang diperlukan untuk kesuksesannya 

disekolah. 
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Jurnal dengan judul “Self Efficacy: Toword A Unifying Theory of Behavioral 

Change” yang ditulis oleh Bandura (1978) menjelaskan bahwa ketika peserta didik 

menghadapi tugas yang sulit, mereka malah memikirkan tentang kekurangan akan 

diri mereka sendiri, padahal hal tersebut akan merugikan diri mereka sendiri terhadap 

gangguan pemikiran mereka. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki self efficacy 

yang tinggi tidak berpikir bagaimana cara mereka menghadapi tugas yang sulit. Saat 

mereka menghadapi tugas yang sulit, mereka malah percaya diri dan tidak mudah 

untuk pantang menyerah. Mereka juga aktif dalam membenahi ataupun mendapatkan 

kembali self efficacy mereka ketika mengalami kegagalan. 

b. Generality 

Generality berhubungan dengan keyakinan peserta didik terhadap kemampuan 

diri yang berbeda dalam hal pernyataan umum yang menyimpulkan sejumlah contoh 

yang sama kondisinya. Menurut Carter, Breen, Yaruss, Beilby (2017) peserta didik 

dengan keyakinan self efficacy yang tinggi akan bertahan dengan tingkah laku, 

bahkan di dalam dirinya tidak ada hasil negatif dalam kegagalan. Sebaliknya, peserta 

didik dengan keyakinan self efficacy yang rendah mungkin membatasi keterbatasan 

mereka atau kepercayaan diri terhadap perilaku yang mereka anggap mudah dicapai. 

 Generality ini berkaitan dengan penguasaan peserta didik terhadap bidang 

atau tugas mereka. Menurut Guay Ratelle, Rov, & Litalien (2010) peserta didik yang 

menyatakan dirinya memiliki self efficacy pada aktivitas yang luas, atau terbatas pada 

fungsi tempat tertentu saja. Peserta didik dengan self efficacy yang tinggi akan 

mampu menguasai beberapa bidang sekaligus untuk dapat menyelesaikan tugas. 

Sebaliknya peserta didik yang memiliki self efficacy yang rendah hanya menguasai 

sedikit bidang yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas mereka. Memang ada 

bukti untuk mendukung peran akademis keyakinan self efficacy dalam memprediksi 

motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. 

c. Strength 

Strength berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kemampuan peserta didik 

terhadap keyakinannya. Tingkat self efficacy yang rendah mudah digoyahkan oleh 
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pengalaman-pengalaman yang melemahkannya. Sedangkan, peserta didik yang 

memiliki self efficacy yang kuat akan tekun dalam meningkatkan usahanya meskipun 

dijumpai pengalaman yang melemahkan (Carter, Breen, Yaruss, Beilby, 2017). 

Kekuatan atau kemantapan peserta didik bahwa ia mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan tugas. Peserta didik yang merasa mantap atau mampu dengan 

kemampuannya tidak mudak frustasi apabila menghadapi masalah atau hambatan 

dalam tugasnya. Sebaliknya, peserta didikyang kurang mantap atau mampu akan 

kemampuannya akan lebih mudah goyah menghadapi hambatan atau masalahnya. 

Keterlibatan yang mudah dilakukan oleh peserta didik yang memiliki self efficacy 

tergantung cara mereka dalam kepercayaannya. Menurut Galla, J. Wood, Tsukayama, 

Kim Har, W. Chiu, A langer (2014) self efficacy menunjukkan bahwa tindakan yang 

dilakukan peserta didik akan memberikan hasilyyang sesuai dengan yang diharapkan 

mereka. Self efficacy menjadi dasar bahwa dirinya melakukan usaha yang keras, 

bahkan ketika menemui hambatan dan rintangan sekalipun. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keyakinan diri 

seseorang tidak hanya bergantung pada 3 dimensi self efficacy diatas, yaitu 

magnitude, generality dan strength akan tetapi tergantung akan faktor lain dari 

peserta didik sendiri seperti faktor dari keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. 

Tentunya dari 3 dimensi di atas peserta didik harus dapat menyeimbangkan satu sama 

lain, jika tidak maka akan memiliki pengaruh pada hasil yang akan diperolehnya.  

 

2.1.3 Proses-Proses Self Efficacy 

 Proses self efficacy pertama kali di perkenalkan oleh Albert Bandura oleh 

karyanya pada tahun 1997 (Yesikult, Ulas, & Durdagi Akan, 2016). Proses self 

efficacy dijelaskan dalam jurnal berjudul “Reflections on Self Efficacy” yang ditulis 

oleh Alber Bandura (1978) yang mengemukakan tiga proses self efficacy, yaitu proses 

kognitif, proses motivasi dan proses afeksi. Sedangkan jurnal dengan judul “Self 

Efficacy The Exercise of Control” yang ditulis oleh Alber Bandura (1997) juga 

mengatakan hal yang sama dalam proses-proses self efficacy, tiga proses tersebut 
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meliputi cognitive processes, motivational processes dan affection processes. Berikut 

akan dijelaskan masing-masing proses-proses self efficacy, yaitu sebagai berikut : 

a. Cognitive Processes (Proses Kognitif) 

Tugas yang diberikan oleh sekolah, peserta didik selalu menetapkan tujuan 

dan sasaran perilaku sehingga peserta didik dapat merumuskan tindakan yang tepat 

untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Proses kognitif merupakan proses peserta didik 

untuk berfikir yang didalamnya termasuk pengorganisasian, perolehan, dan 

penggunaan informasi (Yesikult, Ulas, & Durdagi Akan, 2016). Penetapan tujuan 

peserta didik dipengaruhi oleh penilaian mereka akan kemampuan kognitifnya. 

Kemampuan kognitif peserta didik akan memprediksi masalah sehari-hari yang akan 

berakibat pada masa depan. Menurut Bandura (1978; 1997) berdasarkan pengalaman 

peserta didik dalam menyelesaikan tugas akan mempengaruhi penilaiannya akan 

kemampuan dirinya, sehingga anak merasa bahwa dirinya yakin dan beruaha untuk 

mencapai tujuannya. Sebaliknya, peserta didik jika menemui hambatan akan bertanya 

kepada pendidik dan orang sekitar. Semakin peserta didik yakin akan 

kemampuannya, maka mereka akan mencoba dan lebih berusaha untuk 

menyelesaikan tugasnya.  

b. Motivational Processes (Proses Motivasi) 

Berdasarkan pendapatnya Motlagh, Amrai, Yazdani, Abderahim & Souri 

(2011) menjelaskan bahwa motivasi peserta didik timbul melalui pemikiran mereka 

yang optimis untuk mewujudkan segala tujuan yang diharapkan. Peserta didik 

memberikan motivasi atau dorongan bagi diri mereka sendiri untuk dapat 

mengarahkan tindakan melalui pemikiran sebelum. 

Kepercayaan akan kemampuan diri mereka dapat mempengaruhi motivasi, 

yakni dalam menentukan tujuan, seberapa usaha yang mereka lakukan, seberapa kuat 

kesulitan-kesulitan yang telah mereka hadapi dan ketahanan mereka dalam 

menghadapi kegagalan. Menurut Bandura (1997) terdapat tiga teori motivasi, yaitu 

(1) causal attributions (atribusi penyebab) merupakan teori yang mempengaruhi 

motivasi, usaha, dan reaksi-reaksi yang akan terjadi. Peserta didik yang memiliki self 
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efficacy tinggi apabila menghadapi kegagalan cenderung diakibatkan karena usaha-

usaha yang tidak cukup kuat. Sebaliknya, peserta didik yang self efficacy rendah, 

cenderung menganggap suatu kegagalan di akibatkan karena kemampuan mereka 

yang terbatas; (2)  outcomes experience (harapan akan hasil) merupakan motivasi 

yang dibentuk melalui harapan. Peserta didik.yang biasanya mempunyai keyakinan 

tentang apa yang akan mereka lakukan; (3) goal theory (teori tujuan) merupakan 

peserta didik yang mempunyai suatu tujuan terlebih dahulu dapat meningkatkan 

motivasi mereka. Sebaliknya jika peserta didik yang tidakmempunyai tujuan motivasi 

mereka hanya untuk berimajinasi. 

c. Affection Processes (Proses Afeksi) 

Proses afeksi merupakan proses yang telah terjadi secara alami dalam diri 

peserta didik. Proses itu berperan dalam menentukan tingkatan pengalaman 

emosional mereka. Proses afeksi bertujuan untuk mengontrol akan kecemasan dan 

perasaan depresi yang menganggu pola pikir mereka dalam mencapai suatu tujuan 

(Bandura, 1997). Proses afeksi berkaitan dengan kemampuan dalam mengatasi emosi 

yang timbul pada diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Menurut pendapat dari  

Yesikult, Ulas, & Durdagi Akan (2016) peserta didik yang percaya akan 

kemampuannya untuk mengontrol situasi cenderung tidak memikirkan hal yang 

negatif. Sebaliknya peserta didik yang merasa tidak mampu mengontrol situasi 

cenderung mengalami kecemasan yang tinggi untuk selalu memikirkan kekurangan 

mereka, memandang lingkungan penuh dengan ancaman, membesarkan masalah 

kecildan selalu cemas akan hal-hal kecil yang sebenarnya jarang terjadi di 

kehidupannya. 

 

2.2 Self Regulated Learning 

 Istilah self regulated learning berkembang dari teori kognisi sosial Bandura 

pada tahun 1997. Menurut teori kognisi sosial, manusia merupakan hasil dari struktur 

kausalyang saling bergantung dari aspek pribadi, perilaku, dan lingkungan (Latipah, 

2010:112). Self regulated learning menunjuk kepada pembelajaran yang sebagian 
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besar terjadi dari pikiran, perasaan, strategi, dan perilaku yang dihasilkan oleh peserta 

didik sendiri yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan (Schunk & Zimmerman, 

1998:8). Proses mangatur diri sendiri dalam belajar, seperti menentukan tujuan 

belajar dan strategi yang digunakan dalam belajar disebut dengan self regulated 

learning. 

 Ada beberapa kata yang disamakan dengan self regulated learning seperti 

pengendalian diri (self control), disiplin diri (self disciplined), dan pengarahan diri 

(self directed). Meskipun demikian, semuanya memiliki pengertian yang berbeda-

beda. Self regulated learning adalah kemampuan untuk menjadi patrisipan yang aktif 

secara metakognisi, motivasi dan perilaku (behavior) di dalam proses belajar 

(Zimmerman, 1989: 334). Sedangkan berdasarkan pendapat Sun, Xie & Anderman 

(2017) mengatakan bahwa secara metakognisi, self regulated learning yaitu 

merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan diri, memonitor diri, dan mengevaluasi 

diri pada tingkatan-tingkatan yang berbeda dari apa yang mereka pelajari. Secara 

motivasi, mereka merasa diri mereka sendiri kompeten, self efficacious, dan mandiri 

(autonomous). Secara perilaku (behavior), mereka memilih, menyusun, dan membuat 

lingkungan mereka untuk belajar yang optimal. 

 Self regulated learning mengacu pada proses pembelajaran.Self regulated 

learning berperan penting dalam proses pembelajaran karena membantu 

mengarahkan peserta didik pada kemandirian belajar, yakni mengatur jadwal belajar, 

menetapkan target belajar dan mencari informasi yang dibutuhkan secara mandiri. 

Suatu pembelajaran seorang peserta didik harus dapat mengambil inisiatif, dengan 

atau tanpa bantuan orang lain, dalam memperkirakan kebutuhan belajar mereka, 

merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber daya manusia dan materi 

untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan 

mengevaluasi hasil belajar (Knowles, Saks & Leijen, 2013: 192). Self regulated 

learning diartikan sebagai suatu motivasi secara instrinsik dan merupakan suatu 

strategi (Winne & Perry, 2000: 3-17). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lai 

& Hwang (2016) menunjukkan bahwa peserta didik dengan self regulated learning 
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lebih tinggi pengaturan diri, cenderung belajar secara efektif dan mencapai yang lebih 

baik di kelas. Sebaliknya peserta didik dengan self regulated learning yang rendah, 

pengaturan diri cenderung kurang baik dalam proses pembelajaran. 

 Self regulated learning diartikan sebagai suatu proses yang aktif, konstruktif, 

dimana peserta didik menetapkan tujuan belajar mereka dan kemudian memonitor, 

mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi dan perilaku mereka, yang ditetapkan 

oleh tujuan dan segi kontekstual terhadap lingkungan (Pintrich, 2000: 453). Self 

regulated learning mengartikan bahwa peserta didik perlu melakukan langkah 

pertamauntuk belajar, menentukan kebutuhan mereka, menetapkan tujuan belajar 

mereka, mengeksplorasi sumber belajar, mengatur waktu dan lingkungan, dan 

menerapkannya secara efektif strategi pembelajaran, untuk mencapai hasil belajar 

yang memuaskan (Zhu, Au & Yates, 2016). Hal-hal self regulated learning yang 

pernah dilakukan oleh Feldmann, Martinez-Pons, & Shaham, 1995; Mischel, Shoda, 

& Rodriguez, 1989; Moffitt dkk., 2011; Shoda, Mischel, & Peake, 1990) tersebut 

berkontribusi pada keberhasilan peserta didik dalam belajar. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa self regulated learning 

adalah sebuah situasi belajar di mana peserta didik memilki kontrol terhadap proses 

pembelajaran tersebut melalui pengetahuan dan penerapan strategi yang sesuai, 

pemahaman terhadap tuas-tugasnya, penguasaan dalam pengambilan keputusan dan 

motivasi belajar untuk belajar secara mandiri. 

 

2.2.1 Aspek Self Regulated Learning 

 Self regulated learningmengacu pada pembelajaran yang dipandu oleh 

metakognisi, tindakan strategis, seperti (perencanaan, pemantauan, dan evaluasi 

kemajuan pribadi terhadap standar), dan motivasi untuk belajar (Hu, J.,&Gao (2017). 

Dengan kondisi strategi pembelajaran, self regulateg learning didefinisikan sebagai 

tindakan yang dimulai sendiri yang melibatkan penetapan tujuan dan mengatur upaya 

seseorang untuk mencapai tujuan, pemantauan diri, manajemen waktu, fisik dan 

peraturan lingkungan (Cazan, 2012: 413). Sedangkan menurut Mulyadi, Basuki & 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
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Raharjo (2016) Self regulated learning mengharuskan peserta didik untuk fokus pada 

proses pengaturan diri guna memperoleh kemampuan akademisnya.  

Aspek self regulated learning pertama kali diperkenalkan oleh Zimmerman 

1989 (Cazan, 2012). Jurnal yang berjudul “Self Regulated Learning Strategies 

Predictors of Academic Adjusment” yang ditulis oleh Cazan (2012) mengemukakan 

tiga aspek self regulated learning, yaitu cognitive aspects, metacognitive aspects, dan 

behavioral aspects, selanjutnya Cazan (2012) menambahkan satu aspek lagi dalam 

penelitiannya yaitu aspect of motivation yang diciptakan oleh (Wolters, Pintrich, & 

Karabenick, 2003). Sedangkan penelitian jurnal lain, yang berjudul “Enhancing Self 

Regulated Learning by Learning Journals” yang ditulis oleh Cazan (2012) 

mengemukakan tiga aspek self regulated learning, yaitu aspek kognitif dan 

metakognitif, aspek perilaku & aspek motivasi. 

Jurnal lain dengan judul “Assessing Academic Self-Regulated Learning” yang 

ditulis oleh Wolters, Pintrich dan Karabenick (2003), mengemukakan tiga aspek self 

regulated learning dari Zimmerman (1989) dengan mengabungkan satu aspek. Satu 

aspek itu digabungkan menjadi cognitive aspects dalam self regulated learning 

Wolters, Pintrich dan Karabenick (2003). Tiga aspek self regulated learning 

yaitu,cognitive aspects, aspects of motivation &behavioral aspects. Berikut akan 

dijelaskan masing-masing aspek self regulated learning dalam penelitian ini. 

a. Aspek Kognisi(Cognitive Aspects) 

Aspek kognisi dalamself regulated learning adalah kemampuan peserta didik 

merencanakan, menetapkan tujuan, mengatur,memonitor diri dan mengevaluasi diri 

pada berbagai sisi selama proses penerimaan. Proses inidapat memungkinkan mereka 

untuk menjadikan mereka sadar diri dalam belajar, banyak mengetahui dan 

menentukan pendekatan dalam mereka belajar (Zimmerman, 1989). Regulasi dan 

kontrol kognitif termasuk dalam jenis aktivitas kognitif dan metakognitif. Menurut 

Cazan (2012) mengatakan bahwa peserta didik menggunakannya untuk beradaptasi 

dan mengubah kognisi mereka. Salah satu aspek pokok dari regulasi dan kontrol 
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kognisi yaitu pemilihan yang benar dan penggunaan berbagai strategi kognitif untuk 

mengingat, belajar, bernalar, memecahkan masalah dan berfikir. 

Aspek pokok dari meregulasi diri menurut Wolters, Pintrich dan Karabenick 

(2003: 8-24) dibagi menjadi empat, meliputi: (1) Rehearsal merupakan suatu strategi 

kognitif untuk berusaha menginggat materi dengan cara mengulang secara terus-

menerus; (2) Elaboration merupakan strategi merefleksikan secara lebih mendalam 

pendekatan untuk belajar dengan berusaha untuk merangkum materi dan 

menempatkan materi ke dalam kata-kata sendiri; (3) Organization merupakan suatu 

proses penggunaan berbagai strategi seperti membuat catatan, menggambar diagram 

atau membuat suatu peta konsep untuk dapat memahami mata pelajaran; (4) 

Metacognitive self regulated learning merupakan suatu perencanaan dan regulasi 

strategi pembelajaran seperti menetakan suatu tujuan dari kegiatan belajar, memantau 

pemahaman sebagai salah satu bacaan dan membuat suatu perubahan dalam 

pembelajaran sebagai salah satu kemajuan melalui suatu tugas. 

b. Aspek Motivasi (Aspects of Motivation) 

Aspek motivasi dalam self regulated learning yaitu dimana peserta didik 

merasakan self efficacy yang tinggi, atribut diri dan keberminatan pada tugas 

pembelajaran. Menurut Cazan (2012) motivasi secara konsisten menggambarkan 

sebagai sebuah pembelajaran yang penting dan hasil belajar peserta didik dalam 

mengatur disekolah. Pada cara yang sama peserta didik dapat meregulasi kognitif 

mereka. Mereka dapat meregulasi motivasi dan pengaruh mereka. Regulasi motivasi 

seperti adanya kegiatan di mana peserta didik dengan senggaja bertindak untuk 

mempengaruhi pilihan mereka, usaha atau ketekunan untuk mengerjakan tugas-tugas 

akademik mereka. 

Aspek regulasi motivasi terdiri dari tujuh, meliputi: (1) Self consequating 

merupakan penentuan dan penyediaan konsekuensi ekstrinsik untuk keterlibatan pada 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik yang menggunakan penghargaan secara lisan 

sebagai wujud akibatnya; (2) Enviromental structuring diartikan sebagai upaya 

peserta didik untuk memusatkan perhatian, mengurangi gangguan pada lingkungan 
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mereka, menata lingkungan sekitar, dan menyelesaikan tugasagar lebih mudah serta 

tidak terjadi gangguan; (3) Mastery self talk merupakan cara berfikir tentang 

penguasaan yang berorientasipada tujuan, meliputi kepuasan keingintahuan, sikap 

lebih kompeten dan meningkatkan persaan mereka; (4) Performance or extrinsic self 

talk adalah ketika peserta didik diharapkan pada kondisiuntuk segera menyelesaikan 

pembelajaran, peserta didik mungkin berfikir tentang mendapatkan hasil yang lebih 

tinggi atau berusaha sebaik mungkin di kelas dengan cara menyakinkan diri untuk 

terus belajar (Zimmerman, 1989; Cazan, 2012); (5) Relative ability self talk diartikan 

sebagai peserta didik berpikir mengenai penampilan yang lebih spesifik untuk 

mencapai tujuan seperti melakukan usaha lebih baik dari yang lain dan menujukkan 

sebuah kemampuan dalam mencapai tujuan dengan tetap berusaha lebih keras; (6) 

Situational interest enhancement diartikan sebagai peserta didikdapat bekerja untuk 

lebih meingkatkan minat, kesenangan dan pengalaman sambil menyelesaikan sebuah 

tugas; (7) Relevance enhancement merupakan upaya peserta didik dalam 

meningkatkan hubungan atau kebermaknaan tugas dengan kehidupan mereka sendiri. 

c. Aspek Perilaku (Behavioral Aspects) 

Berdasarkan pendapat Cazan (2012) aspek perilaku dalam self regulated 

learning merupakan upaya peserta didik untuk memilih, menstruktur, dan 

menciptakan lingkungan mereka yang mengoptimalkan belajar. Mereka mencari 

nasehat, informasi dan tempat di mana mereka yang paling memungkinkan belajar. 

Regulasi perilaku adalah aspek yang melibatkan usaha peserta didik untuk 

mengontrol perilaku yang tampak pada diri mereka. Perilaku mereka mengikuti 

model triadik sosial kognitif (Bandura, 1986, Zimmerman 1989) di mana perilaku 

merupakan aspek dari diri orang tersebut walaupun diri di dalamnya itu tidak diwakili 

oleh kognisi, motivasi dan pengaruh. Namun demikian, peserta didik dapat 

mengamati untuk dapat mengontrol dan mengatur kegiatan yang dilakukannya. 

Aspek regulasi perilaku terdiri atas tiga, yaitu (1) Efford regulation 

didefinisikan sebagai usaha peserta didik untuk menyelesaikan tugas; (2) Regulating 

time atau study environment diartikan sebagai usaha peserta didik untuk mencoba 
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mengatur waktu pembelajaran mereka dan bagian dari pembelajaran dengan cara 

membuat jadwal belajar serta membuat suatu rencana dalam pembelajaran; (3) Help 

seeking merupakan usaha peserta didik dalam mencari bantuan dari teman sebaya, 

keluarga, teman sekelas dan pendidik. 

 

2.2.2 Proses Self Regulated Learning 

 Jurnal dengan judul “Student’s Tutorial System Perception, Academic Self 

Efficacy and Creativity Effects Self Regulated Laerning” yang ditulis oleh Mulyadi, 

Basuki, Rahardjo, (2016) dan dalam buku “Psikologi Pendidikan” yang ditulis oleh 

Ormrod (2008: 38-39) juga menjelaskan pembelajaran yang diatur sendiri (self 

regulated learning), pada dasarnya bersifat metakognitif yang mencakup proses-

proses berikut ini : (1) penetapan tujuan (goal setting), pembelajaran yang mengatur 

agar dirimereka tahu dan bisa dalam mengerjakan soal ujian di kelas; (2) perencanaan 

(planning), pembelajar yang mengatur diri sebelumnya sebelum menggunakan waktu 

untuk melakukan tugasnya; (3) motivasi diri (self motivation), pembelajar yang 

mengatur diri mereka dan biasanya memiliki self efficacy yang tinggi untuk 

menyelesaikan suatu tugas; (4) kontrol atensi (attention control), pembelajar yang 

mengatur diri mereka agar berusaha menfokuskan perhatian mereka pada 

pembelajaran yang sedang berlangsung; (5) penggunaan strategi belajar yang 

fleksibel (flexible use of learning strategies), pembelajar yang mengatur diri mereka 

agar memiliki strategi belajar dengan tujuan yang ingin mereka capai; (6) monitor diri 

(self monitoring), pembelajar yang mengatur diri terus memonitor kemajuan mereka 

dalam rangka tujuan yang telah ditetapkan; (7) mencari bantuan yang tepat 

(appropriate help seeking), pembelajar yang benar-benar mengatur diri dan tidak 

selalu berusaha sendiri; (8) evaluasi diri (self evaluation), pembelajar yang mampu 

mengatur diri menentukan apakah yang mereka pelajari telah memenuhi tujuan awal 

mereka. 

 Jurnal dengan judul “Development of a Structured Interview for Assessing 

Student Use of Self Regulated Learning Strategies” yang ditulis oleh Zimmerman & 
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Martinez Pons (1986: 618) menjelaskan tipe-tipe strategi self regulated learning 

menjadi 9 tipe yaitu, (1) goal setting and planning adalah peserta didik mengatur 

tujuan atau sub tujuan pendidikan dan rencana untuk mengurutkan prioritas, 

pengaturan waktu, dan menyelesaikan aktivitas yang berhubungan dengantujuan 

tersebut; (2) organizing and transforming adalah peserta didik baik secara terbuka 

atau tersembunyi mengatur ulang materi untuk meningkatkan belajar; (3) 

environment structuring adalah peserta didik berusaha untuk memilih atau menata 

tatanan fisik untuk membuat belajar lebih mudah; (4) keeping record and monitoring 

adalah peserta didik berupaya untuk merekam dan memantau peristiwa atau hasil (5) 

rehearsing and memorizing adalah peserta didik berusaha untuk mengingat materi 

dengan latihan secara terbuka atau tersembunyi; (6) self consequating adalah peserta 

didik menyusun atau mengimajinasikan reward atau punishment atas kesuksesan atau 

kegagalan; (7) seeking social assistance adalah peserta didik berusaha meminta 

bantuan dari teman sebaya, pendidik, dan orang tua; (8) self evaluating adalah peserta 

didik mengevaluasi kualitas tugas atau kemajuan dari tugas mereka; (9) 

metacognitive self regulation adalah peserta didik menggunakan strategi 

pembelajaran seperti menetakan suatu tujuan dari kegiatan belajar, memantau 

pemahaman sebagai salah satu bacaan dan membuat suatu perubahan dalam 

pembelajaran. 

 

2.3 Hasil Belajar Sejarah Peserta Didik 

 Hasil belajar merupakan hal terpenting dalam suatu proses pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah proses 

belajar berlagsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik sehingga menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. Dari penilaian hasil belajar, maka penentu keberhasilan 

belajar adalah pendidik. Pendidik merupakan pemegang dari hasil belajar peserta 

didik. Hasil belajar pserta didik berguna untuk memperbaiki cara-cara belajar lebih 

lanjut (Dimyati & Mudjiono 2002: 257). Tujuan dari hasil belajar tersebut untuk 
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mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila siswa 

dalam kegiatan penilaian hasil belajarnya baik, maka dikatakan berhasil atas 

usahanya dalam belajar. 

 Hasil belajar menurut Sudjana (2011: 3) merupakan pencapaian nilai peserta 

didik yang dapat merubah tingkah laku peserta didik yang mencakup ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dijadikan sebagai kemampuan internal 

(capability) yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah menjadi 

milik pribadi seseorang dan memungkinkan orang tersebut melakukan sesuatu. Hasil 

belajar merupakan ukuran utama untuk mengetahui keberhasilan belajar seseorang. 

Seseorang yang hasil belajarnya tinggi dapat dikatakan, bahwa dia telah berhasil 

dalam belajar. Demikian pula sebaliknya, sedangkan usaha untuk mencapai suatu 

hasil belajar dari proses belajar mengajar seorang peserta didik dipengaruhi oleh 

berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Suatu proses pembelajaran suatu mata pelajaran dinyatakan berhasil apabila 

hasilnya memenuhi Tujuan Intruksional Khusus (TIK) dari bahan pengajaran (materi 

pengajaran) tersebut dapat dicapai (Djamarah, 2006: 105). Untuk itu guru perlu 

mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar, evaluasi tersebut dapat 

dilakukan melalui tes formatif pada setiap selesai belajar satu bahan pelajaran siswa. 

Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai Tujuan 

Intruksional Khusus (TIK) dari bahan pengajaran (materi pelajaran) yang ingin 

dicapai.  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Evaluasi sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran antara pendidik dan peserta didik, yaitu dengan tujuan untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik. Hasil belajar merupakan cara untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik bertambah atau tidak setelah mengikuti proses pembelajaran (Slameto, 

2010: 28). Hasil belajar adalah kemampuan berfikir siswa dalam membangun sedikit 
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demi sedikit konteks pembelajaran yang diperoleh dan diperluas melalui konteks 

yang terbatas. Hasil belajar berkaitan dengan hasil yang diperoleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang dinyatakan 

dengan angka, huruf, atau kata-kata seperti baik, buruk, sedang, kurang dan 

sebagainya. 

Hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif 

(pengetahuan), ranah afektif (sikap) dan ranah psikomotorik (kemampuan bertindak) 

(Sudjana, 2011: 22). Ketiga ranah tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketiga 

ranah tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif menurut Bloom (2010: 99-133) dibagi menjadi enam aspek, 

yaitu: 1) mengingat (C1) adalah mengambil pengetahuan dari memori jangka 

panjang, meliputi: mengenali dan mengingat kembali, 2) memahami (C2) adalah 

mengkonstruksikan makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, 

ditulis dan digambar oleh pendidik, meliputi: menafsir, mencontohkan, merangkum, 

menyimpulkan membandingkan dan menjelaskan, 3) mengaplikasikan (C3) adalah 

menerapkan atau menggunakan prosedur dalam keadaan tertentu, meliputi: 

mengeksekusi dan mengimplementasikan, 4) menganalisis (C4) adalah memecahkan 

materi menjadi beberapa bagian dan menyusun dan menetukan hubungan antar 

bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau ujian meliputi: membedakan, 

mengatribusikan, dan mengorganisasikan, 5) mengevalusi (C5) adalah mengambil 

keputusan berdasarkan kriteria atau standar, meliputi: mengkritik dan memeriksa, 6) 

mencipta (C6) adalah memadukan bagian untuk membentuk sesuatu yang baru dan 

koheren untuk membuat produk yang orisinil, meliputi: merumuskan, merencanakan 

dan memproduksi. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kognitif 

analisis (C4). Aspek kognitif diukur melalui tes tulis yang telah dibuat oleh pendidik. 

b. Ranah Afektif  

Ranah afektif berkaitan dengan sikap. Hasil belajar afektif dapat dilihat pada 

peserta didik dalam berbagai tindakan seperti perhatian terhadap pelajaran, motivasi 
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belajar, disiplin, menghargai pendidik dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan 

hubungan sosial (Sudjana, 2011: 30). Hasil belajar ranah afektif yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah sikap peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri Ambulu 

dalam kegiatan pembelajaran sejarah. 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan dalam 

bertindak. Hasil belajar psikomorik dapat dilihat pada bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu (Sudjana, 2011: 30). Hasil belajar psikomotorik lebih 

menekankan pada keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam bertindak. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku pada diri peserta didik yang dapat diamati dan 

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Peserta didik 

diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran setelah menjalani proses belajar. 

Hasil belajar juga cerminan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.  

 

2.4 Hubungan Antar Variabel 

 Penelitian ini akan mencari hubungan antar varibel self efficacy dan self 

regulated learning dengan hasil belajar sejarah peserta didik. Hubungan antar 

variabel merupakan suatu hal yang penting untuk dilihat dalam suatu penelitian. 

Variabel penelitian tentunya saling berhubungan antara variabel satu dengan varibel 

lainnya. Penelitian ini memiliki tiga variabel, yang terdiri atas 2 variabel bebas dan 1 

variabel terikat. Variabel bebas (independent) yaitu self efficacy dan self regulated 

learning. Sedangkan variabel terikatnya (dependent) yaitu hasil belajar sejarah. 

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci hubungan antar variabel. 

 

2.4.1 Hubungan Self Efficacy (X1) dengan Hasil Belajar Sejarah (Y) 

 Peserta didik bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kedapa sikap 

saling berbalas antara lingkungan dengan kondisi kognitif mereka, khususnya faktor 
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kognitif yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia mampu atau tidak 

mampu melakukan tindakan yang memuaskan (Alwisol, 2016: 303). Menurut 

Bandura (1997) menyebutkan bahwa keyakinan atau harapan diri ini sebagai self 

efficacy dan harapan hasilnya disebut sebagai harapan yang besar dari suatu hasil 

(Chesnut, 2017: 3). Peserta didik dengan self efficacy yang tinggi, memberikan 

aspirasi yang tinggi untuk dirinya sendiri dalam strategi mencari solusi, mencapai 

hasil belajar yang tinggi dan mampu untuk menuntun kemampuan kognitif mereka. 

 Jurnal dengan judul “The Relationship Between Self Efficacy and Academic 

Achievement in High School Students” yang ditulis oleh Motlagh, Amrai, Yazdani,  

Abderahim & Souri (2011) mengemukakan bahwa pembelajaran sangat mendukung 

peran self efficacy pada peningkatan aktivitas peserta didik (Bandura & Locke (2003). 

Hubungan yang kuat antara self-efficacy dan pembelajaran peserta didik yang diamati 

oleh Staikovic & Luthans (1988) melalui penelitian terhadap 114 studi eksperimental 

yang telah mempertimbangkan hubungan antara self efficacy dan pekerjaan 

menemukan bahwa ada hubungan yang kuat dan positif antara self efficacy dan hasil 

belajarnya. Hasil belajar (prestasi akademiknya), menurut Multon Brown & Leni 

(1991) melalui penelitian pada 38 studi di tahun 1977 sampai 1988 menemukan 

hubungan positif antara self efficacy dan hasil belajar (prestasi akademiknya). Dari 

penjelasan di atas, peserta didik yang memiliki self efficacy yang tinggi maka hasil 

belajar sejarah mereka juga akan tinggi. Sebaliknya peserta didik dengan self 

efficacay yang rendah maka hasil belajar sejarah mereka juga rendah. 

 

2.4.2 Hubungan Self Regulated Learning (X2) dengan Hasil Belajar Sejarah (Y) 

 Setiap manusia mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mengontrol 

kehidupannya, bertanggung jawab terhadap tujuan yang diinginkan, menentukan cara 

untuk mencapai suatu tujuan dan menyumbang pengembangan minat sosial. 

Kekuatan dalam diri itulah yang membuat manusia menjadi bebas dan bergerak 

dengan tujuan yang terarah (Uzta, Bozpolat, 2014). Peserta didik antara yang 

memiliki self regulated learning tinggi dengan yang rendah, dapat dibedakan melalui 
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kemandirian peserta didik lewat usaha untuk mengatur diri mereka sendiri secara 

aktif dan mandiri yang meliputi pengaturan kognitif, motivasi dan perilaku 

(Zimmerman, 1989; Cazan, 2012; Wolters, Pintrich dan Karabenick, 2003: 8-24). 

Hasil belajar tidak hanya dapat kita lihat dari aspek kognitif mereka, melainkan dapat 

kita lihat dari aspek afektif dan psikomotorik. Peserta didik yang mempunyai self 

regulated learning secara bersamaan dalam proses pembelajaran akan memiliki 

tingkat self regulated learning yang tinggi pula dalam hasil belajarnya. 

Berdasarkan jurnal dengan judul “Self regulated Learning profiles in College 

Students: Their Relationship to Achievement, Personality, and the Effectiveness of an 

Intervention to Foster Self Regulated Learning” yang ditulis oleh Dorrenbacher & 

Perels (2016) menjeaskan self regulated learning  yang terdiri dari "pemikiran, 

perasaan dan tindakan yang dihasilkan sendiri yang direncanakan dan disesuaikan 

dengan pencapaian tujuan peserta didik (Zimmerman, 2000: 14) dengan mendukung 

peserta didik dalam mengoptimalkan proses belajar mereka. Oleh karena itu, SRL 

memiliki dampak positif pada hasil belajar dan kesejahteraan. Dari penjelasan diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik yang mempunyai self regulated 

learning pasti mempunyai tujuan pembelajaran yang baik dengan begitu hasil belajar 

sejarah mereka juga baik karena di dukung oleh strategi tujuan pembelajaran yang 

telah mereka buat. 

 

2.4.3 Hubungan Self Efficacy (X1) dan Self Regulated Learning(X2) dengan Hasil 

Belajar Sejarah (Y) 

Self effiicacy dapat dijadikan sebagai keyakinan terhadap kemampuan 

seseorang untuk menggerakkan motivasi, sumber-sumber kognitif, dan serangkaian 

tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari situasi yang 

dihadapi (Diseth, Meland, & Breidablik, 2013). Peserta didik yang memiliki self 

efficacy dapat menguasai situasi dan mendapatkan hasil yang positif. Hasil yang 

positif itu dapat berupa hasil belajar mereka setelah mereka mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Menurut Zhu, Wing Au, Yates (2016) mengatakan bahwa self 
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regulated learning yang tinggi dan rendah juga ditunjukkan melalui kesadaran 

mereka terkait keefektifan hubungan antara pengaturan diri dalam proses 

pembelajaran dan hasil belajarnya dan penggunaan strategi tersebut untuk mencapai 

tujuan akademis.  

Penelitian dengan jurnal berjudul “Investigation of the Relationships Between 

Educational Internet Use Self Efficacy Beliefs and Self Regulated Learning Skills” 

yang ditulis oleh Gunes O., Gunes I., & Kirbaslar (2014) mengemukakan bahwa self 

regulated learning berarti menentukan, mengatur dan mencoba mengendalikan tujuan, 

motivasi, perilaku dan kognisi. Dengan kata lain, ini menekankan pada otonomi dan 

kontrol oleh individu yang memantau,mengarahkan dan mengatur tindakan terhadap 

tujuan memperoleh informasi, memperluas keahlian dan pengembangan diri. Peserta 

didik dengan kemampuan self regulated learning dapat mengelola usaha mereka di 

kelastugas, menghilangkan gangguan self efficacy yang negatif dan lebih baik 

daripada yang lain (Pintrich & De Groot, 1990). Pembelajaran melibatkan tiga fitur 

termasuk, self regulated learning dan self efficacy yang berorientasi pada diri sendiri 

tentang efektivitas belajar dan hasil belajar peserta didik dalam suatu proses 

(Zimmerman, 1990). Keterampilan self regulated learning dan self efficacy 

membantu siswa mencapai kesuksesan akademis dengan menggunakan strategi 

belajar. 

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar peserta didik 

dapat kita lihat melalui nilai yang telah dicapai sebagai bukti keberhasilan dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik dengan self efficacy dan self regulated learning 

yang tinggi akan mempunyai hasil belajar yang tinggi. Sebaliknya jika peserta didik 

dengan self efficacy dan self regulated learning yang rendah akan mempunyai hasil 

belajar yang rendah. Peserta didik yang memiliki self efficacy dan self regulated 

learning yang tinggi, akan mempunyai hasil belajar sejarah dengan memiliki 

kemampuan berpikir kritis, kemampuan menumbuhkan apresiasi dan penghargaa 

peserta didik, dan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran sejarah. 
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Gambar 2.1 Hubungan antar variabel 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian tentang hubungan self efficacy dan self regulated 

learning, antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ruliyanti dan Laksmiwati 

(2014) dengan menerapkan hubungan self efficacy dan self regulated learning dengan 

judul “Hubungan Antara Self Efficacy dan Self Regulated Learning dengan Prestasi 

Akademik Matematika Siswa SMAN 2 Bangkalan”. Dalam penelitian tersebut 

variabel yang diteliti adalah self efficacy (X1), self regulated learing (X2) dan prestasi 

akademik (Y), studi kasus di SMAN 2 Bangkalan. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh melalui analisis regresi logistik biner membuktikan adanya hubungan yang 

signifikan dari variabel self efficacy (X1) dan self regulated learing (X2) dengan 

prestasi akademik (Y). Hasil uji regresi logistik biner yang dilakukan Ruliyanti dan 

Laksmiwati diperoleh hasil sebesar 0,732 atau 73,2%. Besar prosentase tersebut 

menunjukkan bahwa peran variabel self efficacy dan self regulated learning pada 

prestasi akademik siswa adalah sebesar 73,2%, sehingga terdapat 26,8% variabel lain 

yang turut berperan dalam meningkatkan nilai prestasi akademik yang tidak diteliti 

dalam penelitian tersebut. Hasil tersebut telah mengindikasikan bahwa variabel self 

efficacy dan self regulated learning memiliki kontribusi sebesar 73,2% dalam 

meningkatkan prestasi akademik siswa-siswi kelas XI IPA SMAN 2 Bangkalan. Hal 

ini menjawab hipotesis yang telah dirumuskan bahwa ada hubungan antara self 

efficacy dan self regulated learning dengan prestasi akademik pada siswa kelas XI 

IPA SMAN 2 Bangkalan. 

X1 

(Self Efficacy) 

X2 

(Self Regulated Learning) 

Hasil Belajar Sejarah 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sun, Xie & Anderman (2016) dengan judul 

“The Role of Self Regulaated Learning in Students’ Succes in Flipped Undergraduate 

Math Courses”. Dalam penelitian Berdasarkan teori self, penelitian self regulated 

learning ini menguji hubungan antara prestasi akademik dan tiga konstruksi self-

regulated learning yang mengambil salah satu aspek lagi yaitu, self-efficacy, dan 

penggunaan strategi pembelajaran. Penelitian ini menganalisis hubungan baik di 

lingkungan kelas-kelas maupun di dalam kelasmata pelajaran matematika.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa self efficacy peserta didik di Indonesia belajar 

matematika dan penggunaan strategi mencari bantuan strategi belajara self regulated 

learning secara signifikan berhubungan positif dengan prestasi akademik baik di 

lingkungan belajar maupun di kelas. Sebagai tambahan, Keberhasilan peserta didik 

dalam pembelajaran kolaboratif memiliki dampak positif pada penggunaan bantuan 

mereka mencari strategi selama belajar di kelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yoenanto (2010) dengan judul “Hubungan 

antara Self Regulated Learning dengan Self Efficacy pada siswa Akselerasi Sekolah 

Menengah Pertama di Jawa Timur”. Dalam penelitian tersebut variabel yang diteliti 

adalah self efficacy (X) dan self regulated learing (Y). Dari hasil penelitian yang 

diperoleh melalui uji korelasi product moment, hasil statistik deskriptif menunjukkan 

jenjang tiap sekolah bahwa tingkat self efficacy masing-masing sekolah menunjukkan 

rerata yang bervariasi dengan rentang terendah rerata =26,82 hingga yang tertinggi 

rerata =32. Siswa akselerasi si SMP Negeri 1 Surabaya memiliki self efficacy (rerata 

=32) yang paling tinggi diantara siswa akselerasi sekolah yang lainnya. Kemudian 

diikuti oleh siswa akselerasi SMP Negeri 1 Bondowoso (rerata =30,22) dan SMP 

Negeri 2 Jember dengan rerata =28,33 dan yang paling rendah tingkat self efficacy-

nya adalah siswa akselerasi SMP Negeri 1 Tuban. Jika dibandingkan dengan rerata 

self efficacy SMP total (rerata =29,35) tampak bahwa yang ada diatas rerata adalah 

siswa akselerasi SMP Negeri 1 Surabaya dan SMP Negeri 1 Bondowoso. Sedangkan 

yang dibawah rerata self efficacy-nya adalah siswa akselerasi SMP Negeri 2 Jember 

dan SMP Negeri 1 Tuban. Untuk tingkat self regulated learning masing-masing 
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sekolah juga menujukkan rerata yang bervariasi. Siswa akselerasi di SMP Negeri 2 

Jember memiliki skor self regulated learning (rerata =51,66) yang paling tinggi 

diantara siswa akselerasi sekolahyang lainnya. Kemudian diikuti oleh siswa 

akselerasi SMP Negeri 1 Bondowoso (rerata =51,56) dan SMP Negeri 1 Surabaya 

dengan rerata =50,85 dan yang paling rendah tingkat SRL-nya adalah siswa 

akselerasi SMP Negeri 1 Tuban dengan rerata sebesar 48,36. Jika dibandingkan 

dengan rerata SRL SMP total (rerata =50,13) tampak bahwa yang ada diatas rerata 

adalah siswa akselerasi SMP Negeri 2 Jember, SMP Negeri 1 Surabaya dan SMP 

Negeri 1 Bondowoso. Sementara yang dibawah rerata self regulated learning-nya 

adalah siswa akselerasi SMP Negeri 1 Tuban. Dari hasil ujikorelasi product moment 

dengan level taraf signifikan 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi 

signifikan antara self regulated learning dengan self efficacy pada siswa-siswi 

akselerasi di SMP Negeri di Jawa Timur dengan r sebesar 0,412.  

Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati, Suryani & Pelu 

(2013) dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Sejarah dengan Self Regulated 

Learning pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 

2012/2013. Dalam penelitian tersebut variabel yang diteliti adalah self regulated 

learning (X1), persepsi siswa dalam pengajaran sejarah (X2) dan prestasi belajar 

sejarah (Y), studi kasus di SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2012/2013. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui uji keberartian regresi linear ganda atau 

uji F membuktikan adanya hubungan yang signifikan dari variabel self regulated 

learning (X1) dan persepsi siswa dalam pengajaran sejarah (X2) dengan prestasi 

belajar sejarah (Y). Hasil uji keberartian regresi linear ganda atau uji F yang 

dilakukan Fajarwati, Suryani & Pelu diperoleh hasil Fhitung> Ftabel, yaitu 8,602 > 3,150 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Koefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,147 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara self regulated learning dan persepsi siswa 

dalam pengajaran sejarah terhadap prestasi belajar sejarah adalah sebesar 14,7%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Penelitian dengan judul “Hubungan Antara Self Efficacy dan Self Regulated 

Learning dengan Hasil Belajar Sejarah Peserta Didik Kelas XI IPS SMA Negeri 

Ambulu” ini menggunakan konsep Albert Bandura yang dianggap menggunakan 

salah satu pendekatan dari penerapan teori belajar sosial atau teori kognitif sosial. Self 

efficacay merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan 

memberikan hasil positif. Bandura percaya bahwa efikasi diri (self efficacy) adalah 

sebuah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah peserta didik 

berprestasi atau tidak (Santrock, 2011: 216). Menurut Alwisol (2016) self efficacy 

seseorang dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu 

atau kombinasi empat sumber, yakni pengalaman menguasai sesuatu prestasi 

(performance accomplishment), pengalaman vikarius (vicarious experience), persuasi 

sosial (social persuation) dan pembangkitan emosi (emotional/physiological states). 

Tinggi atau rendahnya tingkat self efficacy tergantung keyakinan diri 

seseorang pada 3 dimensi self efficacy diatas, yaitu magnitude, generality dan 

strength (Galla, J. Wood, Tsukayama, Kim Har, W. Chiu, A. Langer, 2014; Carter, 

Breen, Yaruss, Beilby, 2017). Individu dengan self efficacy yang tinggi akan mampu 

menguasai beberapa bidang sekaligus dapat menyelesaikan tugas dan individu dengan 

self efficacy rendah hanya mampu menguasai sedikit bidang yang diperlukan dalam 

menyelesaikan suatu tugas.  

Self regulated learning berkembang dari teori kognisi sosial Bandura pada 

tahun 1997. Menurut teori kognisi sosial, manusia merupakan hasil dari struktur 

kausalyang saling bergantung dari aspek pribadi, perilaku, dan lingkungan (Latipah, 

2010:112). Berdasarkan perspektif sosial kognitif, peserta didik yang dapat dikatakan 

sebagai self regulated learning adalah peserta didik yang secara metakognitif, 

motivasional, dan behavioral aktif dan turut serta dalam proses belajar mereka 

(Zimmerman, 1989: 330). Self regulated learning memiliki riga aspek utama yang 

meliputi aspek kognitif, motivasi dan perilaku (Cazan, 2012; Wolters, Pintrich dan 

Karabenick, 2003: 8-24). Menurut Pintrich, (2000) menunjukkan bahwa ada korelasi 
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positif antara self regulated learning dan self efficacy peserta didik. Suatu 

pembelajaran peserta didik, yang yakin tentang kualitas dan keterampilan mereka, 

lebih sering menggunakan strategi untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri 

daripada peserta didik yang dianggap tidak kompeten dalam hal belajar. 

 Hasil penelitian-penelitian terdahulu lebih dominan menyebutkan bahwa 

tingkat hasil belajar yang tinggi tidak hanya memerlukan tingkat self efficacy yang 

tinggi saja, melainkan juga membutuhkan strategi belajar/proses pengaturan diri 

sendiri dalam belajar (self regulated learning). Peserta didik dengan self efficacy dan 

self regulated learning  yang tinggi akan berdampak pada kesuksesannya meraih 

hasil belajar. Sedangkan peserta didik yang self efficacy dan self regulated learning 

yang rendah akan berdampak buruk terhadap hasil belajarnya.    
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Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka berpikir

X1 (Self Efficacy) X2 (Self Regulated Learning) 

Dimensi Self Efficacy : 

1. Magnitude : Derajat Kesulitan 

2. Generality : Keyakinan 

3. Strength : Tingkat Kemampuan 

Aspek Self Regulated Learning : 

1. Aspek Kognitif (Cognitive Aspects) 

2. Aspek Motivasi (Aspect of Motivation) 

3. Aspek Perilaku (Behavioral Aspects) 

Hasil Belajar Sejarah dengan memiliki “kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan sikap apresiasi dan 

pemahaman dalam pembelajaran sejarah”. 

 Memiliki keyakinan dan tingkah laku mengerjakan 

tugas serta ulangan pembelajaran sejarah yang sulit; 

 Mampu menilai kemampuan diri sendiri; 

 Memiliki keyakinan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran sejarah, dll 

 Peserta didik dapat mengatur tujuan pembelajaran; 

 Peserta didik mampu berusaha menyusun & 

mengimajinasi kesuksesan atau kegagalan mereka; 

 Peserta didik mampu mengevaluasi tugas dan 

kualitas tugas yang telah dikerjakan, dll 

Peserta Didik Kelas XI IPS SMA Negeri Ambulu 

Mempunyai peran & tugas-tugas sekolah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai peserta didik 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian dengan judul “Hubungan antara 

Self Efficacy dan Self Regulated Learning dengan Hasil Belajar Sejarah Peserta Didik 

Kelas XI IPS SMA Negeri Ambulu Tahun Ajaran 2017/2018” yaitu sebagai berikut: 

Hipotesis Nol (H0) 

a. (H01) tidak terdapat hubungan signifikan self efficacy dengan hasil belajar 

sejarah peserta didik. 

b. (H02) tidak terdapat hubungan signifikan self regulated learning dengan hasil 

belajar sejarah peserta didik. 

c. (H03) tidak terdapat hubungan signifikan antara self efficacy dan self regulated 

learning dengan hasil belajar sejarah peserta didik. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yakni mendeskripsikan mengenai hubungan antara self 

efficacy dan self regulated learning dengan hasil belajar sejarah peserta didik.  

Deskriptif korelasional adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada-

tidaknya hubungan dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan 

atau manipulasi terhadap data yang sudah ada (Arikunto, 2014: 4). Menurut Creswell 

(2016: 17) bentuk penelitian ini termasuk dalam penelitian noneksperimental 

(rancangan korelasional) yang menggunakan korelasi statistik untuk mendeskripsikan 

dan mengukur derajat atau hubungan (relasi) antara dua atau lebih variabel atau 

rangkaian skor. Menurut Creswell (2016) pendekatan kuantitatif adalah cara untuk 

menguji sasaran teori dengan mengkaji hubungan antarbeberapa variabel. Beberapa 

variabel ini bisa diukur, khususnya dalam beberapa instrumen, sehingga data yang 

sudah ditandai dengan nomor bisa dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. 

Berdasarkan pendapat Creswell (2016: 171) tujuan penelitian kuantitatif (quantitative 

purpose statements) bertujuan untuk mencakup variabel-variabel dalam penelitian 

dan hubungan antarvariabel tersebut, partisipan dalam penelitian, dan lokasi 

penelitian. Tujuan penelitian ini juga memuat bahasa yang berhubungan dengan 

penelitian kuantitatif dan uji coba deduktif terhadap hubungan antar beberapa teori. 

Berdasarkan pendapat Fraenkel & Wallen (2008: 328) penelitian korelasi 

atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan atau tingkat 

hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi 

variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi veriabel. Pada penelitian ini, 

peneliti ingin mengetahui hubungan antara tiga variabel yaitu self efficacy, self 

regulated learning dan hasil belajar sejarah. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian merupakan tempat penelitian tersebut dilaksanakan. 

Penentuan tempat penelitian sangat penting karena pada dasarnya suatu penelitian 

tidak dapat dilaksanakan atau diselenggarakan di sembarang tempat, melainkan hanya 

dilakukan didaerah atau tempat-tempat yang telah ditentukan. Hal ini karena 

penelitian hanya dilakukan di tempat yang terbatas, pada jumlah responden yang 

terbatas dan peristiwa yang terbatas pula. 

 Penentuan tempat penelitian metode yang penulis gunakan adalah metode 

purposive sampling area. Penentuan daerah penelitian ini ditentukan secara langsung 

pada suatu tempat yang sudah diketahui sebelumnya, baik lokasi maupun keadaan 

sekolahnya. 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Ambulu, Kabupaten Jember. Adapun 

pertimbangannya yaitu: (1) pertimbangan teknis, demi efisiensi waktu, tenaga dan 

biaya (2) menurut pengetahuan penulis, di lembaga ini belum pernah diadakan 

penelitian self efficacy dan self regulated learningdengan hasil belajar sejarah di 

sekolah tersebut. 

 Fokus penelitian ini yaitu pada pembelajaran sejarah, jadi pengambilan data 

dilakukan pada saat jam pembelajaran sejarah berlangsung. Waktu yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan penelitian ini adalah 5 bulan, terhitung dari bulan Januari 2018 

sampai dengan bulan Mei 2018. Rincian kegiatannya sebagai berikut: persiapan 

penelitian selama 2 bulan, penelitian lapang selama 2 bulan dan penyusunan laporan 

selama 1 bulan.   

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 38). Menurut Creswell 

(2016: 69) variabel penelitian adalah karakteristik atau atribut yang dimiliki individu 

atau organisasi. Atribut ini bisa diukur dan diamati serta berbeda di antara masing-
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masing orang atau organisasi yang dijadikan subjek dalam setiap penelitian. Sebuah 

variabel biasanya beragam dan memiliki dua atau lebih kategori atau berada dalam 

sebuah rangkaian skor yang bisa diukur. 

 

3.3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian merupakan langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing (Azwar, 

2010: 61). Penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel bebas (independent) 

dan satu variabel terikat (dependent).  

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menjadi 

anteseden (hal yang terjadi terlebih dahulu) bagi variabel terikat (Purwanto, 2012: 

57). Menurut Creswell (2016: 70) variabel bebas (independent variable) merupakan 

variabel yang (mungkin) menyebabkan, memengaruhi, atau berefek pada outcome. 

Variabel ini juga dikenal dengan istilah variabel treatment, manipulated, antecedent, 

atau predictor. Sedangkan pendapat dari Azwar (2010: 62) mengartikan variabel 

bebas sebagai suatu variabel yang variansinya mempengaruhi variabel lain atau dapat 

disebut sebagai variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. 

Dari penjelasan di atas, variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini 

yaitu self efficacy (X1) dan self regulated learning (X2). 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel penelitian yang diukur 

untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain (Azwar, 2010: 62). 

Menurut Purwanto (2012: 57) variabel terikat adalah variabel yang merupakan 

konsekuensi dari atau tergantung pada variabel anteseden. Sedangkan pendapat dari 

Creswell (2016: 70) variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang 

bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan outcome atau hasil 

dari pengaruh variabel bebas. Istilah lain untuk variabel terikat adalah variabel 
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criterion, outcome, effect dan response. Dari penjelasan di atas, variabel terikat 

(dependent variable) dalam penelitian ini yaitu hasil belajar sejarah. 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah wilayah dari obyek atau subyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang sudah di tentukan oleh peneliti dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2014: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri Ambulu Tahun Ajaran 2017/2018 yang 

berjumlah 149 peserta didik. Peserta didik yang dijadikan sampel penelitian yaitu dari 

kelas XI IPS1, IPS2, IPS3, & IPS4. Tabel jumlah populasi sebagai berikut. 

Kelas Jumlah Keseluruhan 

XI IPS 1 37 orang 

XI IPS 2 38 orang 

XI IPS 3 38 orang 

XI IPX 4 36 orang 

Jumlah Total 149 orang 

 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2014: 62). Sampel dalam penelitian adalah 

suatu bagian dari populasi. Menurut Arikunto (2014: 174) sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Oleh karena itu Pengambilan sampel harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar 

dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya. Dengan istilah, sampel harus representatif. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik random sampling yang dikembangkan oleh Issac & Michael dengan taraf 

kesalahan 5%. Menurut Arikunto (2014: 179) rumusnya sebagai berikut : 
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Keterangan : 

S = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

P = proporsi dalam populasi 

d = ketelitian (error) 

x
2 

= harga tabel chi-kuadrat untuk ∞ tertentu 

 sehingga dari populasi sejumlah 149 peserta didik, sampel yang di ambil 

adalah 105 peserta didik dengan taraf kesalahan 5% yang dikembangkan oleh  Issac 

& Michael. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi Operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 61). Variabel 

merupakan karakteristik atau atribut yang dimiliki individu atau organisasi. Atribut 

ini bisa diukur dan diamati serta berbeda di antara masing-masing orang atau 

organisasi yang dijadikan subjek dalam penelitian (Creswell, 2016: 335).Variabel 

yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah self efficacy, self regulated learning 

dan hasil belajar sejarah peserta didik.  

 Self efficacy didefinisikan sebagai keyakinan seseorang tentang kemampuan 

mereka untuk dapat menghasilkan tingkat kinerja yang ditunjuk mempunyai 

pengaruh atas peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka (Bandura, 1994: 1). 

Tinggi atau rendahnya tingkat self efficacy tergantung keyakinan diri seseorang pada 

3 dimensi self efficacy diatas, yaitu (1) magnitude, yaitu keyakinan peserta didikakan 
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kemampuan dalam menghadapi derajat kesulitan tugas yang dirasakan; (2) generality 

yaitu keyakinan peserta didikdalam luas bidang kemampuan yang dimilikinya dan (3) 

strengthyaitu keyakinan peserta didik untuk tetap bertahan dalam menghadapi 

kesulitan dan hambatan dalam mencapai tujuannya (Bandura, 1997; Carter, Breen, 

Yaruss, Beilby, 2017). Dimensi-dimensi tersebut selanjutanya akan dijadikan sebagai 

acuan dalam pembuatan instrumen yang mengukur self efficacy peserta didik kelas XI 

IPS SMA Negeri Ambulu. 

 Self regulated learning didefinisikan sebagai suatu proses aktif, konstruktif, 

dimana peserta didik menetapkan tujuan belajar mereka dan kemudian memonitor, 

mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi dan perilaku mereka yang ditetapkan 

oleh tujuan dan segi kontekstual terhadap lingkungan (Pintrich, 2000: 453). Menurut 

Wolters, Pintrich dan Karabenick (2003: 8-24) self regulated learning memiliki 3 

aspek umum yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan instrumen. Tiga aspek 

tersebut yairu (1) aspek kognitif yaitu kemampuan peserta didik untuk merencanakan, 

menetapkan tujuan, mengatur dan mengevaluasi diri selama proses penerimaan dalam 

pembelajaran; (2) aspek motivasi yaitu kemampuan peserta didik untuk mulai 

menambah kemauan untuk dapat memulai dan mempersiapkan tugas berikutnya 

sesuai dengan tujuan; (3) aspek perilaku yaitu kemampuan peserta didik untuk 

meregulasi perilaku yang melibatkan usaha peserta didik untuk mengotrol sendiri 

perilaku yang nampak. Menurut Zimmerman & Martinez Pons (1986: 618) membagi 

tipe strategi self regulated learning menjadi 9 yaitu goal setting and planning, 

organizing and transforming, environment structuring, keeping record and 

monitoring, rehearsing and memorizing, self cosequating, seeking social assistance, 

self evaluating and metacognitive self regulation. 

Hasil belajar sejarah diperoleh selama peserta didik mengikuti kegiatan 

belajar mengajar yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru bidang 

studi yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu guru mata Pelajaran Sejarah. Peserta 

didik yang memiliki self efficacy dan self regulated learning yang tinggi, akan 

mempunyai hasil belajar sejarah dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, 
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kemampuan menumbuhkan apresiasi dan penghargaa peserta didik, dan pemahaman 

peserta didik dalam pembelajaran sejarah.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) membagikan 

kuesioner tentang self efficacy dan self regulated learning kepada peserta didik kelas 

XI IPS; (2) mengumpulkan data dari hasil belajar sejarah (dokumentasi); (3) 

wawancara kepada pendidik mata pelajaran sejarah. Berikut akan dijelaskan masing-

masing teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.   

1) Kuesioner 

 Teknik kuesioner yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyebarkan 

kuesioner/angket kepada peserta didik yang berada di SMA Negeri Ambulu kelas XI 

IPS. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan 

orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan 

oleh peneliti. 

Kuesioner dalam penelitian ini, dibuat dalam bentuk pernyataan yang sesuai 

dengan indikator self efficacy dan self regulated learning. Hasil dari data kuesioner 

yang disebar kepada peserta didik berupa jawaban yang terkait dengan self efficacy 

dan self regulated learning. Penelitian ini menggunakan pernyataan kuesioner 

tertutup.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2014: 134). Kuesioner 

tertutup digunakan untuk mengungkap data tentang self efficacy dan self regulated 

learning. 

2) Dokumentasi 

Teknik dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 

arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang berada di luar sekolah, 
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yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Teknik dokumentasi digunakan 

untuk menguraikan peristiwa penting ketika peneliti sedang berlangsung baik 

mengenai pendidik maupun peserta didik. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang hasil belajar mata pelajaran sejarah siswa Kelas XI IPS. Data untuk variabel 

hasil belajar sejarah menggunakan hasil ujian akhir semester genap tahun ajaran 

2017/2018 karena pada ujian akhir ini masih berupa nilai murni tanpa ditambah 

dengan nilai lainnya. 

3) Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan-

pernyataan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden. Wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan pendidik mata pelajaran 

sejarah Indonesia wajib, yaitu bapak Drs. Miswanto. Beliau mengajar di kelas XI IPA 

dan IPS, akan tetapi peneliti melakukan penelitian di kelas XI IPS 1, IPS 2, IPS 3 dan 

IPS 4. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

secara lisan kepada pendidik terkait tentang self efficacy dan self regulated learning.  

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner 

yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan melakukan uji instrumen validitas dan 

reliabilitas. Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2014: 92). 

Penelitian ini terdiri dari tiga instrumen, yaitu (1) instrumen penelitian berupa 

kuesioner yang akan diberikan kepada peserta didik kelas XI IPS sebagai sampel. 

Kuesioner tersebut nantinya akan digunakan untuk mengukur tingkat self efficacy dan 

self regulated learning; (2) instrumen wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan 

pendidik mata pelajaran sejarah Indonesia wajib, yaitu bapak Drs. Miswanto; (3) 

instrumen pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi tentang kondisi peserta 

didik dalam proses pembelajaran sejarah. Wawancara pada penelitian ini dilakukan 
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dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pendidik terkait tentang self 

efficacy dan self regulated learning.  

 Instrumen penelitian self efficacy yang dipakai dalam penelitian ini 

mengadaptasi dari pendapat Bandura (1997); Menurut Carter, Breen, Yaruss, Beilby, 

(2017) dengan jurnal berjudul “Self Efficacy and Quality of Life in Adults Who 

Stutter” mengemukakan terdapat tiga aspek self efficacy yaitu: magnitude, generality, 

strenght. Instrumen yang digunakan untuk mengukur self efficacy adalah dengan 

menggunakan skala self efficacy dengan berdasarkan pada aspek-aspek self efficacy 

yaitu: magnitude, generality, strenght. Indikator yang terdapat dalam self efficacy 

berjumlah 21, meliputi 6 indikator magnitude, 6 indikator generality, dan 9 indikator 

strenght. Instrumen ini termasuk kuesioner ini bersifat tertutup yang menyediakan 

jawaban dengan menggunakan skala Likert. Skala ini merupakan pernyataan dengan 

lima pilihan jawaban, yaitu SS (sangat sesuai), S (sesuai), N (netral), TS (tidak 

sesuai), STS (sangat tidak sesuai). Skala disajikan dalam bentuk pernyataan favorable 

dan unfavorable. Skor yang diberikan dari angka 1 sampai 5. Bobot penilaian untuk 

pernyataan favorable yaitu sebagai berikut: 

Favorable Unfavorable 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

Sangat sesuai (SS) 5 Sangat sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 4 Sesuai (S) 2 

Netral (N) 3 Netral (N) 3 

Tidak sesuai (TS) 2 Tidak sesuai (TS) 4 

Sangat tidak sesuai (STS) 1 Sangat tidak sesuai (STS) 5 

 

Tabel 3.2 Skoring Skala Self Efficacy 

 Semakin tinggi skor yang diperoleh peserta didik berarti semakin tinggi self 

efficacy yang dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh peserta 
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didik berarti semakin rendah self efficacy yang dimilikinya. Penyusunan kisi-kisi 

instrumen ini lebih jelasnya dijabarkan dalam lampiran self efficacy (Lampiran. 2) 

 Instrumen yang digunakan untuk mengukur mengadaptasi dari pendapat 

Zimmerman & Martinez Pons (1986: 618) membagi tipe strategi self regulated 

learning menjadi 9 yaitu goal setting and planning, organizing and transforming, 

environment structuring, keeping record and monitoring, rehearsing and 

memorizing, self cosequating, seeking social assistance, self evaluating and 

metacognitive self regulation. Indikator yang terdapat dalam self regulated learning 

berjumlah 63 meliputi, 6 indikator goal setting and planning, 8 indikator organizing 

and transforming, 6 indikator environment structuring, 8 indikator keeping record 

and monitoring, 8 indikator rehearsing and memorizing, 7 indikator self cosequating, 

7 indikator seeking social assistance, 6 indikator self evaluating dan 7 indikator 

metacognitive self regulation. Skala self regulated learning ini terdiri pernyataan 

favorable dan pernyataan unfavorable, dimana pernyataan-pernyataan tersebut 

mengarah kepada keadaan sebenarnya diri individu atau penilaian diri sendiri (self 

report). Skala ini menggunakan skala model likert dengan menggunakan empat 

kategori jawaban yang tertutup yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), netral (N),  tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Skoring masing-masing aitem pernyataan 

self regulated learning dapat dilihat dalam dibawah ini: 

Favorable Unfavorable 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

Sangat sesuai (SS) 5 Sangat sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 4 Sesuai (S) 2 

Netral (N) 3 Netral (N) 3 

Tidak sesuai (TS) 2 Tidak sesuai (TS) 4 

Sangat tidak sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai 5 

 

Tabel 3.3 Skoring Skala Self Regulated Learning 
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 Semakin tinggi skor yang diperoleh peserta didik berarti semakin tinggi self 

regulated learning yang dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

peserta didik berarti semakin rendah self resgulated learning yang dimilikinya. 

Penyusunan kisi-kisi instrumen ini lebih jelasnya dijabarkan dalam lampiran self 

regulated learning (Lampiran. 3) 
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No 

Aspek 

Self Efficacy 

   

Instrumen 

No. Soal Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

   

1. 

Magnitude  Memiliki keyakinan dapat mengerjakan tugas yang sulit 

dalam pelajaran sejarah 

1, 3 6 3 

 Mampu memilih tingkah laku sesuai dengan tingkat 

kesulitan tugas atau ulangan dalam mata pelajaran sejarah 

2, 4 7 3 

   

2. 

Generality  Mampu menilai kemampuan yang dimiliki diri sendiri  5, 8 11 3 

 Memiliki keyakinan menyelesaikan tugas diberbagai bidang 

mata pelajaran sejarah 

9, 12 10 3 

   

3. 

Strength  Memiliki keyakinan berhasil dalam mencapai tujuan 

pembelajaran sejarah 

13, 15 17 3 

 Memiliki pengharapan akan tujuan mata pelajaran sejarah 14, 18 20 3 

 Mampu berperilaku tekun dalam usaha mencapai tujuanhasil 

belajar sejarah 

16, 19 21 3 

 Jumlah 14 7 21 

Sumber: Bandura, 1997; Carter, Breen, Yaruss, Beilby, 2017 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Self Efficacy 
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No. 

 

Instrumen Strategi Self Regulated Learning 

No. Soal  

Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1. Goal setting and planning 22, 45, 52 27, 40, 63 6 

2. Organizing and transforming 1, 28, 39, 53 8, 21, 46, 62 8 

3. Environment and structuring 20, 47, 54 29, 38, 61 6 

4. Keeping record and monitoring 2, 30, 37, 55 9, 19, 48, 60 8 

5. Rehearsing and memorizing 3, 18, 49, 56 10, 31, 36, 59 8 

6. Self consequating 4, 35, 58 11, 23, 41, 50 7 

7. Seeking social assistance 5, 24, 42 12, 15, 34, 51 7 

8. Self evaluating 6, 16, 33 13, 25, 43 6 

9. Metacognitive self regulation 7, 26, 44, 57 14, 17, 32 7 

 Total 31 32 63 

Sumber: Zimmerman & Martinez (1986) 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Self Regulated Learning
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3.8 Uji Instrumen Penelitian 

 Self efficacy dan self regulated learning merupakan data yang digunakan 

sebagai instrumen dalam penelitian. Data dalam penelitian ini mengalami 

beberapa penyesuaian terlebih dahulu sebelum di uji validitas dan uji 

reliabilitasnya. Peneliti perlu melakukan konsultasi dengan pembimbing di setiap 

indikator yang akan digunakan. Data mempunyai kedudukan yang tinggi, karena 

data merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat 

pembuktian hipotesis. 

 

3.8.1 Uji Validitas 

 Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

instrumen penelitian mampu mencerminkan isi data sesuai dengan hal dan sifat 

yang diukur. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkap dan 

mengukur data yang di inginkan dari variabel yang akan diteliti decara tepat. 

Tinggi atau rendahnya validitas kuesioner menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud 

(Arikunto, 2014: 212). Uji validitas digunakan untuk mengukur sahih (valid) 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2013: 53). Menurut Ghozali (2013: 52-59) mengukur validitas 

dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan 

dengan total skor konstruk atau variabel. Rumus korelasi yang akan digunakan 

adalah yang dikemukakan oleh Pearson, dengan rumus korelasi product moment. 

Menurut Arikunto (2014: 213) rumus product moment sebagai berikut : 

 

    
             

                         
 

 

 

Keterangan : 
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rxy = koefisien korelasi 

   = jumlah skor item 

   = jumlah skor total 

 N = jumlah responden 

 

 Penghitungan uji validitas ini menggunakan bantuan Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) dan Microsoft Office Excel. Setelah rhitung diperoleh, 

kemudian dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat kepercayaan 90% atau α=0,1 

dengan dk = n-2 (dk=25-2=23). Jika dilihat dalam nilai-nilai r product moment, 

rtabel =0,0336. Jika rhitung > rtabel maka item tersebut dinyatakan valid, dan jika rhitung 

< rtabel maka item tersebut dinyatakan tidak valid. 

 Keputusan pengujian validitas instrumen adalah : 

1) Item pernyataan dikatakan valid apabila rhitung > rtabel 

2) Item pernyataan dikatakan tidak valid apablia rhitung < rtabel 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas instrumen adalah kejituan atau ketepatan intrumen dalam 

pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan 

ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan pada objek yang sama 

berulang kali dengan instrumen yang sama. Uji reliabilitas merupakan alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013: 47). 

 Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban tertentu. Intrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap 

akan sama (Arikunto, 2014: 221). Hasil pengukuran yang memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi akan mampu memberikan hasil yang terpercaya. Penelitian 

ini menggunakan uji reliabilitas internal dengan menggunakan rumus Alpha. 

Rumul Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 
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1 atau 0, misalnya kuesioner atau soal bentuk uraian. Menurut Arikunto (2014: 

239) rumus Alpha, sebagai berikut: 

 

     
 

   
    

    

   
  

 Keterangan : 

 r11 = reliabilitas instrumen 

 k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

      = jumlah varians butir 

     = varians total 

 Pada uji reliabilitas tingkat kemantapan alat ukur, pengujiannya akan 

menunjukkan hasil yang sama pada pengujian yang berkali-kali. Nilai korelasi 

dibandingkan dengan nilai 0,7 sebagai nilai koefisien reliabilitas minimal yang 

dapat diterima.  

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, 

mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sesuai 

dengan tujuan penelitian, serta mendeskripsikan data hasil penelitian itu dengan 

menggunakan tabel sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam 

menginterpretasikan. Kemudian data hasil penelitian pada masing-masing tabel 

tersebut diinterpretasikan (pengambilan makna) dalam bentuk naratif (uraian) dan 

dilakukan penyimpulan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 

analisis data, yaitu sebagai berikut : 

3.9.1 Statistika Deskriptif 

 Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, maka 

cara yang digunakan yaitu melakukan deskripsi data tersebut dengan 

menggunakan statistika deskriptif. Statistika deskriptif digunakan untuk 

meringkas data agar menjadi mudah dilihat dan dimengerti maknanya. Statistika 

deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari data penelitian 

meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tengah data (median), frekuensi, simpangan 
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baku (standar deviation), nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi (maxsimum) 

analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS. 

 

3.9.2 Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk 

melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah 

berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan 

untuk menguji apakah data dari tiap-tiap variabel penelitian distribusi normal atau 

tidak. Untuk mengidentifikasikan data berdistribusi normal adalah dengan melihat 

nilai 2-tailed significance yaitu jika masing-masing variabel memiliki nilai lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian berdistribusi 

normal. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian 

tersebut adalah data distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. Menurut Sugiyono (2013: 257) Rumus Kolmogorov-

Smirnov adalah sebagai berikut : 

 

       
      

    
 

Keterangan : 

KD = jumlah Kolmogorov-Smirnovyang dicari 

   = jumlah sampel yang diperoleh 

   = jumlah sampel yang diharapkan 

Data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada 

(P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada (P<0,05, 

maka data dikatakan tidak normal.  

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas bertujuan untuk menguji apakah ada keterkaitan antara dua 

variabel yang bersifat linier.Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas (X) dan Variabel (Y) mempunyai hubungan linier atau tidak. 
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Untuk mengetahui hal tersebut, kedua variabel harus di uji dengan menggunakan 

uji F pada taraf signifikansi 5%. Menurut Hadi (2004: 14) rumus uji F adalah 

sebagai berikut : 

 

      
     
     

 

Keterangan : 

Freg = harga F garis linier 

RKreg = rerata kuadrat regresi 

RKres = rerata kuadrat residu 

 Kriteria yang digunakan untuk menguji linearitas dapat diketahui melalui 

nilai signifikan F. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dikatakan linier apabila nilai signifikan F lebih besar dari 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas  

 Peryaratan ini menuntut bahwa antar variabel bebas tidak boleh ada 

korelasi yang tinggi yaitu r lebih besar dari 0,800.Pengujian menggunakan teknik 

analisis product moment guna menghitung korelasi antar variabel bebas.Jika 

korelasi tersebut lebih besar dari 0,800 maka terjadi multikolinieritas antar 

variabel bebas.Ini berarti untuk persyaratan uji regresi linier berganda tidak dapat 

dilanjutkan. Sebaliknya, jika tidak terjadi multikolinieritas, uji regresi linier 

berganda dapat dilanjutkan. Rumus yang digunakan adalah korelasi Product 

Moment dari Pearson (Arikunto, 2014: 213). 

    
             

                         
 

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi 

   = jumlah skor item 

   = jumlah skor total 

 N = jumlah responden 
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3.9.3 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dalam statistika digunakan untuk menguji parameter populasi 

berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat 

signifikansi tertentu (Supangat, 2007: 293). Untuk menguji hipotesis penelitian, 

teknik analisis yang digunakan sebagai berikut : 

a. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga atau 

berkolerasi (Notoatmodjo, 2010: 183). Analisis bivariat digunakan untuk menguji 

hipotesis pertama dan kedua yaitu untuk menguji koefisien antara variabel bebas 

dengan variabel terikatnya. Untuk menguji arah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, rumus yang digunakan adalah korelasi Product Moment 

dari Pearson (Arikunto, 2014: 213). 

    
             

                         
 

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi 

   = jumlah skor item 

   = jumlah skor total 

 N = jumlah responden 

Interpretasi nilai koefisisen korelasi dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut : 

1) Jika nilai koefisien korelasi positif, maka hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat adalah hubungan yang searah, dengan kata lain 

meningkatnya variabel bebas maka meningkat pula variabel terikat. 

2) Jika nilai koefisien korelasi negatif, maka ada hubungan berlawanan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, dengan kata lain meningkatnya 

variabel bebas maka diikuti dengan menurunnya variabel terikat. 

Nilai rhitung dikonsulkan dengan rtabel untuk mengetahui tingkat signifikansi. 

Apabila nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel pada taraf signifikan 5%, dengan 
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N=105  maka koefisien korelasi yang diuji signifikan. Apabila nilai rhitung lebih 

kecil dari nilai rtabel maka koefisien korelasi yang diuji tidak signifikan. 

b. Analisis Multivariate 

Pada analisis Multivariate, uji statistik yang digunakan adalah regresi 

berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis ketiga yaitu mencari 

koefisien korelasi antara variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel 

terikatnya. Melalui analisis ini akan didapatkan harga koefisien determinan (R
2
) 

hubungan antara dua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel 

terikatnya (Hadi, 2004: 18). Hasil analisis multivariate dapat dilihat dari nilai 

expose atau yang disebut odd ratio. Semakin besar nilai odd ratio berarti semakin 

besar pengaruhnya terhadap variabel terikat yang dianalisis. Rumus yang 

digunakan dalam analisis ini adalah : 

1) Mencari persamaan garis regresi 

Y = a1 x1 + a2 x 2+ k 

Keterangan : 

Y = variabel terikat (kriterium) 

x1 = variabel bebas (prediktor 1) 

x2 = variabel bebas (prediktor 2) 

a1 =  koefisien prediktor 1 

a2 = koefisien prediktor 2 

k   = bilangan konstanta 

 

2) Menguji signifikansi koefisien korelasi 

 Rumus yang digunakan menurut Hadi (2004: 23) dengan uji Freg seperti 

berikut: 

     
         

        
 

 

Keterangan : 

Freg  = harga R garis regres 

N = cacah kasus 
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m = cacah prediktor 

R
2 

= koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor 

 

 Derajat kebebasan untuk menguji harga Fadalah N-m-1. Selanjutnya harga 

Fhitung dikonsultasikan dengan harga Ftabel apabila harga Fhitung lebih besar dari 

harga Ftabel padataraf signifikansi 5%, maka hubungan antara prediktor dengan 

kriterium signifikan. 
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