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ABSTRAK 
Self-efficacy merupakan salah satu faktor internal pada diri siswa dalam keberhasilan 

pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk melihat capaian indikator self 

efficacy pada penerapan pembelajaran menggunakan workhsheet berbasis ICT. Aplikasi 

ICT yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan software geogebra. Sampel pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII A sebanyak 37 siswa di SMP N 2 Ngamprah 

Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data  pada penelitian ini menggunakan 

skala angket self efficacy setelah pembelajaran selesai dan observasi selama 

pembelajaran berlangsung. Metode penelitian yang digunakan adalah presentase capaian 

indikator self-efficacy  kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah pencapaian self-efficacy pada implementasi worksheet 

berbantuan ICT mempunyai presentase capaian sebesar 73,08%, dan termasuk pada 

kategori kuat. 

Kata kunci: self efficacy, worksheet, ICT. 

1. PENDAHULUAN 

Keberhasilan dalam suatu pembelajaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor internal dalam 

diri siswa. Begitu juga dengan pembelajaran matematika disekolah. Hal ini sejalan dengan 

Sumbogo (2016) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses 

pembelajaran matematika di sekolah diantaranya adalah faktor guru, siswa, metode 

pembelajaran, buku pelajaran, alat pembelajaran, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

maupun pemerintah. Salah satu faktor internal yang dimaksud adalah self-efficacy 

(keyakinan diri). Menurut Elliot, N.S, Kratochwill, T.R, & Travers, J.F (Yoenanto, 2010) 

self-efficacy adalah sikap merasa mampu terhadap kemampuannya sendiri untuk mengatur 

kehidupan.  Menurut teori dan penelitian dari Bandura (Yoenanto, 2010) self-efficacy adalah 

suatu kemampuan diri untuk mengatur dan menyelesaikan tugas secara spesipik. 

Kemampuan diri seseorang itu memiliki  karakteristik yang berbeda satu sama lain, 

diantaranya yaitu perasaan, berpikir dan suatu tindakan. Sedangkan menurut Bong & Clark 

(Yoenanto, 2010) peserta didik yang memiliki self-efficacy yang  baik pada pelajaran 

matematika, ketika berhadapan dengan soal yang sulit ia berkeyakinan mampu untuk 

menyelesaikannya. 

Menurut Bandura (Mukhid, 2009) keyakinan self-efficacy dapat  mempengaruhi seorang 

individu menjadi melakukan dengan sukses perilaku yang diperlukan untuk memperoleh 
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hasil yang diinginkan. Secara teori self-efficacy menyatakan bahwa tingkatan dan kekuatan 

self-efficacy akan menentukan: (1) apakah  perilaku  itu  akan  dilakukan  atau  tidak,  (2)  

seberapa  banyak usaha yang akan dihasilkan, dan (3) seberapa lama ikhtiar  yang akan 

didukung  dalam menghadapi masalah. Teori self-efficacy tidak berkaitan dengan  

keterampilan (skill) yang dimiliki individu tetapi lebih berkaitan dengan keputusan yang 

mereka miliki berkenaan dengan  keterampilan. Self-efficacy diajukan untuk menjadi mediasi 

variabel antara pemenuhan performansi sebelumnya dan performansi yang akan datang.  

Berdasarkan penjabaran diatas, self-efficacy penting untuk dikembangkan oleh setiap siswa 

dalam pembelajaran matematika. Indikator self-efficacy siswa terbagi dalam tiga dimensi, 

yaitu: 1) Dimensi Magnitude, yaitu berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas yang diberikan, 

2) Dimensi Strenght, yaitu berkaitan dengan kuat lemahnya keyakinan siswa, 3) Dimensi 

Generality, yaitu berkaitan dengan bidang tugas, seberapa luas siswa dapat menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan (Bandura dalam Adicondoro dan Purnamasari, 2011). 

Salah satu pembelajaran yang berpeluang untuk mengembangkan self efficacy matematis 

siswa adalah pembelajaran dengan worksheet berbasis ICT. ICT atau Information and 

Communication Technology merupakan sarana untuk peningkatan keilmuan untuk penerapan 

pembelajaran. Melalui ICT diharapkan lebih memberikan kemanfaatan dalam  proses 

kegiatan belajar dan mengajar yang menyebabkan siswa menjadi lebih termotivasi. Hal ini 

sejalan dengan Rizki &  Wildaniati (2015) mengungkapkan bahwa kemajuan perkembangan 

ICT membuat semua orang harus bergerak menyesuaikan dan memanfaatkannya dengan 

baik.  

Lembar kerja siswa (worksheet) merupakan salah satu bahan ajar yang dipergunakan oleh 

pengajar untuk mengarahkan  proses pembelajaran. Berbagai jenis dan bentuk worksheet 

berisikan latihan-latihan soal yang rutin menyebabkan siswa merasa bosan dan jenuh 

mengisi worksheet tersebut. Sejalan dengan Suyitno (Fannie & Rohati, 2014) bahwa lembar 

kerja atau worksheet biasanya lembar kerja yang berisikan informasi tentang ide materi yang 

dipelajari melalui kegiatan yang sistematis. Beberapa worksheet  mata pelajaran yang boleh 

kategorikan kurang diminati siswa seperti IPA, Matematika dan Bahasa Inggris. 

Pemanfaatan ICT dalam penelitian ini yaitu dengan mengimplementasikan pembelajaran 

dengan bantuan software geogebra pada materi persamaan garis. Geogebra mengakomodasi 

kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman belajar 

sebelumnya dan memotivasi siswa untuk mencoba sesuatu yang baru. Melalui worksheet 

berbasis ICT ini kemampuan Self Efficacy siswa dilatih agar meningkat dan berkembang. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dianalisis pencapaian indikator self-efficacy siswa pada 

materi persamaan garis dengan implementasi pembelajaran worksheet berbantuan ICT. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan menggunakan skala angket self-

efficacy dengan pilihan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan STS 

(Sangat Tidak Setuju), dan observasi di lapangan. Langkah-langkah  untuk memperoleh data 

adalah sebagai berikut: 

1. Membuat instrumen penelitian. 

2. Melakukan pembelajaran dengan mengimplementasikan worksheet berbasis ICT 

dalam pembelajaran matematika.  

3. Memberikan angket self-efficacy setelah pembelajaran berakhir. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A di SMP Negeri 2 Ngamprah. 

Penelitian dilakukan dalam 6 kali pertemuan, dan pertemuan terakhir dengan pemberian 

posttes angket self-efficacy. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL PENELITIAN 

Perolehan data angket self-efficacy siswa dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2010 

untuk mengetahui klasifikasi presentase kelas yang pembelajarannya menggunakan 

worksheet berbasis ICT. Penelitian ini dilakukan pada materi persamaan garis yang 

berbantuan geogebra. Kemudia self efficacy diukur setelah dilakukan pembelajaran sebanyak 

6 kali pertemuan. 

Adapun kriteria intrepertasi penilaian skala self-efficacy siswa dari (Riduwan, 2010: 41) 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria Skala Self-Efficacy Siswa 

Nilai Kriteria 

0% - 20% Sangat Lemah 

21% - 40% Lemah 

41% - 60% Cukup 

61% - 80% Kuat 

81% - 100% Sangat Kuat 

 

Berikut hasil analisis data postes skala self-efficacy siswa disajikan dalam tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Deskripsi Statistik Postes Skala self-Efficacy 

No Dimensi Indikator 
Banyak 

Pernyataan 

Total 
Kategori 

Skor Rerata % 

1.  Magnitude 

(Bagaimana 

individu dapat 

mengatasi 

kesulitan 

belajarnya) 

1. Memiliki 

Pandangan yang 

positif  terhadap 

tugas yang 

dikerjakan 

2 211 2,93 73,26

% 

Kuat 

2. Keyakinan terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki untuk 

mengatasi hambatan 

dalam tingkat 

kesulitan tugas yang 

dihadapi 

2 209 2,90 72,57

% 

Kuat 

3. Merasa yakin dapat 

melakukan dan 

menyelesaikan tugas 

3 329 3,05 76,16

% 

Kuat 

2. Strenght 

(Seberapa 

tinggi 

keyakinan 

siswa dalam 

mengatasi 

kesulitan 

belajarnya) 

1. Komitmen dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugas yang di 

berikan. 

3 327 3,03 75,69

% 

Kuat 

2. Kegigihan dalam 

menyelesaikan tugas 

2 177 2,46 61,46

% 

Kuat 

3. Percaya dan 

mengetahui 

keunggulan yang 

dimiliki 

2 191 2,65 66,32

% 

Kuat 

3. Generality 

(Menunjukan 

apakah self 

efficacy akan 

berlangsung 

dalam domain 

tertentu atau 

berlaku dalam 

berbagai 

macam aktifitas 

dan situas) 

1. Menyikapi situasi 

yang berbeda 

dengan baik dan 

berpikir positif 

2 240 3,33 83,33

% 

Kuat 

2. Dapat mengatasi 

segala situasi 

dengan efektif 

3 300 2,86 69,44

% 

Kuat 

3. Menjadikan 

pengalaman 

kehidupan sebagai 

jalan mencapai 

kesuksesan 

2 226 3,23 78,47

% 

Kuat 

Presentase Total: 73.08% 

Total Skor: 3024 

 

Hasil analisis angket self-efficacy siswa secara keseluruhan setelah diberikan pembelajaran  

worksheet berbasis ICT pada pembelajarannya, termasuk pada kategori kuat. 

Berdasarkan hasil dari analisis angket self efficacy siswa, diperoleh bahwa semua dimensi 

dari self-efficacy memperoleh hasil pencapaian yang kuat, yaitu dengan presentase 

pencapaian di atas 60%. Pencapaian indikator-indikator dari self efficacy adalah sebagai 
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berikut: (1) Dimensi Magnitude mempunyai tiga indikator yang dijabarkan pada beberapa 

butir penyataan. Pada masing-masing indikator dengan pencapaian 73,26%; 72,57% dan 

76,16%. Berdasarkan presentase tersebut, self efficacy siswa dapat terlihat dari bagaimana 

siswa tersebut dapat mengatasi kesulitan belajarnya yaitu dengan mempunyai pandangan 

yang positif terhadap tugas yang diberikan, mempunyai keyakinan terhadap kemampuan 

yang dimiliki untuk mengatasi hambatan dalam tingkat kesulitan tugas yang dihadapi, dan 

merasa yakin dapat melakukan dan menyelesaikan tugas. (2) Dimensi Strenght mempunyai 

tiga indikator yang dijabarkan pada beberapa butir penyataan. Pada masing-masing indikator 

dengan pencapaian 75,69%; 61,46% dan 66,32%. Berdasarkan presentase pada dimensi 

streght, sedikit lebih rendah dari dimensi magnitude, tetapi masih dalam kategori pencapaian 

yang kuat. Sehingga self efficacy siswa dapat terlihat dari seberapa tinggi keyakinan siswa 

dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Kegigihan dan komitmen dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang di berikan dapat terlihat ketika siswa dapat menyelesaikan beberapa instruksi 

dalam worksheet berbantuan ICT. Berdasarkan hal tersebut, siswa mempunyai kepercayaan 

dan mengetahui keunggulan yang dimiliki. (3) Dimensi Generality mempunyai tiga indikator 

yang dijabarkan pada beberapa butir penyataan. Pada masing-masing indikator dengan 

pencapaian 83,33%; 69,44% dan 78,47%. Berdasarkan presentase tersebut, self efficacy 

siswa dapat terlihat dari bagaimana siswa menunjukan apakah self efficacy akan berlangsung 

dalam domain tertentu atau berlaku dalam berbagai macam aktifitas dan situasi. 

Penjelasan diatas sejalan dengan pernyataan bahwa keyakinan atau kepercayaan pada diri 

sendiri mampu mengembangkan motivasi dalam pembelajaran melalui pemrosesan kognitf. 

Siswa yang memiliki self-efficacy yang baik akan mempunyai keyakinan dalam menghadapi 

kesulitan dan mempunyai kontrol terhadap usaha-usaha yang telah mereka lakukan (Ozer 

dan Bandura dalam Hammil, 2003). Sef-efficacy merupakan suatu kemampuan afektif dan 

faktor internal yang diperlukan dalam pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini, 

kegiatan pembelajaran yang menggunakan bantuan ICT yaitu software geogebra 

memberikan keyakinan yang kuat pada diri siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Siswa mencoba sendiri bagaimana menemukan konsep melalui aktifitas-aktifitas baru, yaitu 

menggunakan software geogebra. Kondisi tersebut memungkinkan siswa untuk mempunyai 

motivasi yang tinggi, lebih percaya diri dan yakin dalam menyelesaikan tugas yang 

idberikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adicondro dan Purnamasari 

(2011), dihasilkan bahwa siswa yang mempunyai self-efficacy  yang tinggi, akan mempunyai 

keyakinan dalam menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan. Selain itu, self-efficacy 

mempunyai hubungan yang positif dengan self regulated learning (kemandirian belajar).  
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Berdasarkan observasi di lapangan diperoleh gambaran bahwa siswa lebih yakin akan 

kemampuan diri sendiri dalam belajar matematika setelah mencoba menggunakan geogebra 

dalam mengkonstruksi pemahaman pada materi persamaan garis maupun menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan faktor yang mempengaruhi self-efficacy 

siswa salah satu diantaranya adalah pengalaman keberhasilan (mastery experience), semakin 

sering siswa mencoba dan memperoleh keberhasilan, maka semakin besar self-efficacy yang 

dimiliki (Sadewi, Sugiharto dan Nusantoro, 2012). Sejalan dengan hasil penelitian 

Sariningsih & Purwasih (2017) bahwa siswa sangat fokus dan semangat ketika diberikan 

suatu permasalahan yang nyata, hal tersebut membuat siswa memiliki keyakinan dan 

kepercayaan diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Badura 

(Sariningsih & Purwasih, 2017) bahwa keyakinan diri yang tinggi akan dapat memacu 

keterlibatan aktif dalam suatu kegiatan atau tugas yang kemudian akan meningkatkan 

kompetensi seseorang.  

Siswa yang menggunakan pembelajaarn worksheet berbasis ICT  masih lebih baik daripada 

siswa yang meggunakan pembelajaran konvensional karena menurut kategori self efficcay 

matematis siswa SMP yang menggunakan pembelajaarn worksheet  berbasis ICT cenderung 

lebih baik daripada kelas konvensional. Hal ini cukup menggembirakan karena ternyata 

siswa senang melatih kemampuan matematika seperti dengan berdiskusi dalam kelompok 

agar berhasil dalam belajarnya yaitu pada indikator menyikapi situasi yang berbeda dengan 

baik dan berpikir positif  memiliki persentase paling besar. Sedangkan sikap positif yang 

nilainya kecil terjadi pada indikator kegigihan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini 

dikarenakan siswa berkelompok dan satu sama lain saling mengandalkan teman 

kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, tidak semua 

siswa memiliki komputer atau leptop untuk mengerjakan tugas yang berbasis ICT ini 

sehingga sebagian siswa mengandalkan meminjam atau menunggu teman yang lain untuk 

saling bergantian menggunakan alat komputer atau laptop. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, diperoleh kesimpulan 

bahwa pencapaian self-efficacy pada implementasi worksheet berbantuan ICT mempunyai 

presentase capaian sebesar 73,08%, dan termasuk pada kategori kuat. Capaian tersebut dapat 

diperoleh dengan menerapkan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mencoba sesuatu yang baru. Guru dapat memperhatikan kondisi psikologis 
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siswa untuk melihat self-efficacy siswa sehingga dapat mengoptimalkan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 
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