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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

          Pada era globalisasi ini, setiap negara dituntut atau mempunyai 

kewajiban untuk selalu bersaing secara sehat. Persaingan secara sehat 

tersebut bisa dalam banyak aspek seperti misalnya dalam bidang politik, 

sosial, bisnis ataupun pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu aspek 

penting yang menjadi identitas suatu negara di mana dengan pendidikan 

yang maju maka akan mencerminkan negara yang maju pula. 

Pendidikan menjadi cerminan seperti apa perkembangan sumber daya 

manusia dalam sebuah negara dan merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan oleh pemerintah. Pendidikan yang berkualitas ditandai 

dengan kesuksesan lulusan-lulusan perguruan tinggi yang kelak akan 

menjadi generasi penerus bangsa dan oleh karena itu, proses 

pembelajaran yang dialami mahasiswa sangatlah penting. 

           Proses pembelajaran menjadi penting karena nantinya para 

lulusan tersebut akan berjuang untuk mencari pekerjaan dengan 

menggunakan knowledge, skill dan attitude yang mereka dapatkan. 

Selain penting untuk mahasiswa, proses pembelajaran juga penting pula 

untuk pendidikan di Indonesia. Proses dan hasil belajar yang semakin 

meningkat akan menggambarkan sumber daya manusia di Indonesia 

yang berkualitas pula. Sumber daya manusia yang berkualitas akan 

menjadi kebanggaan dan nilai tambah bagi bangsa Indonesia di hadapan
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negara lain. Bibit-bibit yang berkualitas tersebut akan dapat memajukan 

bangsa khususnya dalam sektor pendidikan. 

      Namun harapan yang diinginkan dan kenyataan yang terjadi 

ternyata belum selaras. Proses pembelajaran yang ada sekarang belum 

sepenuhnya sesuai dengan proses  pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi untuk mencapai 

tujuan yang diimpikan dalam aspek pendidikan. Khususnya bagi 

mahasiswa yang sudah semakin bebas dalam memilih, mereka harus 

diajarkan pendidikan yang benar supaya tidak salah arah.  

      Mahasiswa dapat mencapai keberhasilan dalam belajar, salah 

satunya dikarenakan memiliki motivasi. Motivasi merupakan pendorong 

atau penggerak untuk mencapai tujuan. Menurut Kurniawati & Nurjanah 

(Nalim, 2015, h. 3), mahasiswa sebaiknya memiliki motivasi untuk 

berprestasi yang tinggi dan mampu menerapkan strategi belajar yang 

baik sehingga akan berdampak baik pula pada prestasi akademiknya. 

Salah satu aspek penting dalam pembelajaran adalah motivasi 

mahasiswa. Ketika mahasiswa mempunyai motivasi bahwa mereka 

mampu mengerjakan tugas, maka mereka juga akan termotivasi untuk 

belajar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki (Yazdani & 

Godbole, 2014, h. 829). 

        Uno (Sari, 2013, h. 2) menyatakan bahwa motivasi belajar dapat 

timbul karena adanya dua faktor yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. 

Pertama adalah faktor intrinsik yaitu keinginan untuk berhasil, dorongan 

kebutuhan belajar, dan harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsiknya adalah adanya lingkungan belajar yang kondusif dan 
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proses pembelajaran yang menarik. Mahasiswa yang termotivasi adalah 

impian setiap pengajar, mereka yang bersedia bekerja keras, menambah 

gol atau tujuan mereka sendiri di kelas, memfokuskan perhatian mereka 

pada tugas, bertahan melalui tantangan, tidak membutuhkan dorongan 

terus-menerus, dan bahkan dapat merangsang orang lain di dalam kelas 

serta mempromosikan pembelajaran kolaboratif (Gilakjani, Leong, & 

Sabouri, 2012, h. 9).  

      Seperti yang sudah dikemukakan di atas, motivasi belajar seorang 

mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari 

internal mahasiswa, keinginan untuk berhasil, dorongan belajar dan 

harapan mencapai cita-cita akan tumbuh jika mahasiswa tersebut yakin 

dengan kemampuannya.  Menurut Bandura (2002, h. 10), keyakinan 

individu terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan suatu tugas 

atau tindakan untuk mencapai hasil tertentu merupakan efikasi diri. 

Bandura (1999, h. 180-181) mengemukakan bahwa efikasi diri tinggi 

yang dimiliki seseorang akan membuatnya lebih termotivasi dalam 

mencapai tujuan. Semakin tinggi tingkat efikasi diri seseorang maka 

semakin tinggi pula tingkat motivasinya. Hal ini dapat dilihat dari 

besarnya usaha yang dilakukan dan ketekunannya untuk mengatasi 

kesulitannya. Ia tidak mudah menyerah untuk mengerjakan tugas-

tugasnya dan akan bertahan jika menemui kesulitan.  

           Lingkungan belajar yang kondusif atau yang termasuk di 

dalamnya adalah iklim kelas merupakan salah satu faktor eksternal yang 

sangat mempengaruhi mahasiswa juga karena proses pembelajaran yang  
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mereka lakukan sebagian besar dilaksanakan di dalam kelas. Iklim kelas 

adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan 

pembelajaran yang ditandai dengan adanya pola interaksi atau 

komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru dan siswa-siswa. Pada iklim 

kelas yang positif, siswa akan merasa nyaman ketika memasuki ruang 

kelas, mereka mengetahui bahwa akan ada yang memperdulikan dan 

menghargai mereka, dan mereka percaya bahwa akan mempelajari 

sesuatu yang berharga. Namun sebaliknya, pada iklim kelas negatif, 

siswa akan merasa takut apabila berada di dalam kelas dan ragu apakah 

mereka akan mendapat pengalaman yang berharga (Hadinata, 2009, h. 

94).  

           Menurut Widyoko (2015, h. 209), iklim kelas yang baik ditandai 

dengan siswa yang kompak mendukung proses pembelajaran, terlibat 

dalam proses pembelajaran, puas selama mengikuti pembelajaran dan 

guru mendukung siswanya dalam pembelajaran. Iklim kelas akan 

mempengaruhi motivasi belajar siswa dan secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dimana motivasi 

belajar menjadi perantaranya (Freiberg, 2005, h. 33-34).  

           Salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 

semester I Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata adalah 

mata kuliah statistika yaitu dengan empat SKS.  Statistika merupakan 

salah satu cabang dari ilmu berhitung atau matematika yang mempunyai 

prinsip yaitu mempelajari pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan 

data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Data 

yang digunakan adalah data yang berupa angka atau disebut data 
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kuantitatif (Ulpah, 2009, h. 1). Mata kuliah statistika sangat penting 

untuk dipelajari oleh mahasiswa khususnya S1 yang nantinya akan 

menjadi seorang ilmuwan atau peneliti. Dengan statistika, mahasiswa 

diajari untuk dapat berpikir secara analitis dan dapat mengambil 

kesimpulan secara ilmiah berdasarkan fakta dari sebuah permasalahan. 

Dalam menyusun skripsi, mahasiswa akan belajar memecahkan masalah 

melalui penelitian dan peran statistika di sini  adalah membantu dalam 

penarikan kesimpulan.  

      Selain itu dalam belajar statistika sama dengan dalam ilmu 

matematika, dituntut konsentrasi yang tinggi, pengerjaan soal-soal 

latihan yang berulang kali supaya dapat memahami materi, dituntut 

minat untuk belajar, dituntut untuk memahami ilmu matematika dasar, 

dan dituntut untuk mampu berpikir secara logis (EduCenter, 2017). 

Seseorang juga nantinya akan mampu menggeneralisasikan dan 

menyimpulkan jawaban dari suatu permasalahan ketika sudah 

mempunyai hal-hal tersebut (Syaifeh, 2017). Maka dari itu, statistika 

merupakan mata kuliah yang ditakuti dan dianggap sulit oleh mahasiswa 

layaknya pelajaran matematika saat di sekolah. 

           Permasalahan nyata yang ditemukan oleh peneliti adalah ketika 

melakukan observasi partisipan pada tanggal 5 Oktober 2016 pada 

mahasiswa UNIKA Soegijapranata Fakultas Psikologi angkatan 2016 

yang mengambil kelas statistika. Dalam salah satu kelas, banyak 

mahasiswa yang mengobrol satu sama lain, bermain gadget, dan ada 

pula yang tidur. Suasana kelas cenderung berisik sehingga suara dosen 

yang mengajar beberapa kali dikalahkan oleh suara mahasiswa yang 
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mengobrol. Jam mata kuliah cukup lama yaitu 4 sks dan banyak 

mahasiswa yang bergiliran keluar masuk kelas untuk ijin ke kamar kecil. 

Ketika kuliah berlangsung, hanya sedikit mahasiswa yang ikut serta 

menghitung ketika dosen meminta mereka menghitung bersama untuk 

mengerjakan soal di papan.  

           Saat dosen memberikan waktu pada mahasiswa untuk bertanya, 

hanya satu sampai tiga anak saja yang bertanya. Bahkan ada yang 

sengaja masuk ke dalam kelas bukan saat kuliah dimulai namun masuk 

setelah beberapa jam pelajaran sudah berlangsung. Mereka juga sudah 

terbiasa mendengar penjelasan dosen lalu kemudian latihan soal dengan 

soal yang berbeda namun cara menghitungnya sama. Saat dosen 

mengajak atau menggunakan metode lain misalnya menghitung dengan 

SPSS dan memberi tugas rumah, beberapa mahasiswa mengeluh. Selain 

itu, hanya beberapa mahasiswa yang membawa laptop untuk 

menghitung dengan SPSS padahal sebelumnya dosen sudah 

mengumumkan bahwa setiap anak diwajibkan membawa laptop dengan 

program SPSS. 

          Menurut hasil wawancara dengan lima mahasiswa salah satu kelas 

di Fakultas Psikologi angkatan 2016 yang mengambil mata kuliah 

statistika, empat di antaranya mengaku bahwa suasana di kelas kurang 

mendukung dalam proses pembelajaran. Kelas berisik sehingga 

membuat tidak fokus dalam memperhatikan materi kuliah. Materi 

statistika yang mengajarkan mengenai rumus-rumus berhitung yang 

semakin lama semakin susah juga menjadi sulit diikuti jika kelas sedang 

berisik. Tiga dari lima mahasiswa mengatakan bahwa ketika 
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mengerjakan tugas statistika dan hasilnya berbeda atau salah, mereka 

mengaku malas menghitung ulang dan lebih memilih untuk bertanya 

pada teman yang lain. Dalam mengerjakan tugas, mereka selalu 

bekerjasama sehingga saat ujian menjadi bingung dan cemas karena 

harus menghitung secara mandiri. Selain itu mereka juga mengeluh 

kesulitan ketika diadakan ujian statistika, banyak materi yang tidak 

dimengerti padahal materi itu sudah diajarkan oleh dosen dan mereka 

juga sudah belajar sebelumnya. Mereka merasa tidak percaya diri 

dengan kemampuan berhitungnya.  

           Hasil yang sedikit berbeda ditemukan dalam wawancara kelas 

statistika lainnya dimana empat dari lima mahasiswa yang diwawancarai 

oleh peneliti mengatakan kelas mereka sangatlah tenang namun 

cenderung tegang karena dosen mengambil penuh kendali kelas. 

Memberikan materi dengan cepat, menunjuk beberapa anak untuk maju 

ke depan dan mengerjakan soal yang disediakan dosen, dan terkadang 

ada ujian mendadak mengenai materi yang sudah diajarkan. Hal itu 

diakui bermanfaat namun mereka merasa sedikit tidak nyaman dengan 

kondisi kelas tersebut. Saat disuruh maju di depan, mereka juga 

mengaku tidak percaya diri untuk mengerjakan soal karena takut salah 

dan takut jika ahkirnya akan malu di depan kelas.  

           Saat mewawancarai salah satu dosen lain di luar dosen statistika, 

beliau mendapatkan informasi dari mahasiswa di kelasnya bahwa 

memang ada kelas statistika yang cenderung ramai dan mahasiswa 

justru saling mengobrol sehingga kelas menjadi tidak kondusif dalam 

proses pembelajaran. Menurut keterangan salah satu dosen statistika, 
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memang ada mahasiswa-mahasiswa di kelasnya yang nilai-nilai 

tugasnya bagus tetapi pada saat ujian justru mendapatkan nilai jelek dan 

beliau juga menduga ada masalah pada efikasi diri mahasiswanya. 

           Permasalahan yang nampak pada penelitian ini adalah mengenai 

rendahnya motivasi belajar mata kuliah statistika yang dimiliki 

mahasiswa yang dipengaruhi oleh kurangnya keyakinan pada diri 

mahasiswa akan kemampuan berhitungnya dan iklim kelas yang kurang 

kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar. Hal ini dilihat dari 

permasalahan yang terjadi bahwa aspek-aspek efikasi diri dan iklim 

kelas mempengaruhi terjadinya aspek-aspek dalam motivasi belajar 

mata kuliah statistika pada mahasiswa. Permasalahan tersebut 

dibuktikan dengan salah satu aspek efikasi diri yaitu kekuatan (kuat 

lemahnya keyakinan individu pada kemampuannya) yang 

mempengaruhi ketekunan mahasiswa dalam menghadapi tugas dan 

menghadapi kesulitan. Ketika keyakinan mahasiswa akan 

kemampuannya kuat, maka ia akan tekun menghadapi tugas dan tidak 

cepat putus asa saat menghadapi kesulitan.  

           Dalam permasalahan, ditemukan pula mahasiswa yang tidak 

yakin dengan kemampuannya dan akan berhenti menghitung ulang 

ketika perhitungan statistikanya salah kemudian lebih memilih bertanya 

pada teman yang lain. Begitu pula ketika mahasiswa tidak terlibat penuh 

dalam proses belajar dan kelas tidak kompak untuk mendukung proses 

belajar (ada mahasiswa yang tidur, terlambat masuk kelas, mengobrol 

sendiri) maka akan membuat iklim kelas tidak kondusif dan tidak 

nyaman untuk belajar. 
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           Motivasi belajar penting untuk diperhatikan karena beberapa 

penelitian mengindikasikan bahwa motivasi belajar juga terkait dengan 

prestasi belajar seseorang. Sangat penting pula bagi mahasiswa untuk 

termotivasi belajar statistika karena selain berguna bagi S1 yaitu 

digunakan dalam skripsi yang mengharuskan mahasiswa mampu 

memecahkan masalah penelitian dan menarik kesimpulan, mahasiswa 

akan menjadi tahu mengenai istilah-istilah statistika yang ada di dalam 

penyusunan sebuah skripsi seperti hipotesis dan arahnya, jenis data dan 

analisis data yang digunakan, cara melihat item yang gugur, dan yang 

lainnya. Berguna juga untuk jangka panjang atau pengembangan karir 

apabila kelak dipekerjakan oleh atasan untuk menangani pekerjaan yang 

berkaitan dengan analisis data. Belajar statistika juga membuat kita 

untuk terlatih menarik kesimpulan jawaban dari sebuah permasalahan 

dan kita tidak akan dimanipulasi oleh data karena statistika juga bisa 

disalahgunakan. 

           Berkaitan dengan pengaruh efikasi diri terhadap motivasi belajar, 

terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kurniyawati (2012) dimana 

ditemukan bahwa efikasi diri dan semua aspek yang termasuk di 

dalamnya memang memberikan kontribusi bagi timbulnya motivasi 

belajar peserta didik meskipun motivasi belajar tidak hanya dipengaruhi 

oleh variabel tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Lestyanto 

(2013), juga ditemukan hubungan yang bersifat positif antara efikasi diri 

dan motivasi belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Pati, dimana 

semakin tinggi efikasi diri siswa, maka semakin tinggi pula motivasi 

belajarnya. 
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           Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arianti, Herawan & 

Triatna (2014), iklim kelas berpengaruh cukup kuat dan positif terhadap 

motivasi belajar mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI. 

Kondisi iklim kelas yang ada pada mahasiswa jurusan Administrasi 

Pendidikan FIP UPI akan meningkat 0,549 terhadap motivasi belajar 

mahasiswa dengan arah perubahan positif. Tak jauh berbeda pula 

dengan penelitian yang dilakukan Hadinata (2009), dimana iklim kelas 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap motivasi belajar pada 

siswa SMA. Subjek menunjukkan persepsi iklim kelas yang positif dan 

kelas yang positif tersebut membuat siswa memiliki motivasi belajar 

yang tinggi.  

           Dalam hasil penelitian yang dilakukan Sari (2013), variabel iklim 

kelas berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa kelas X 

jurusan Administrasi Perkantoran pada mata pelajaran Kompetensi 

Kejuruan Administrasi Perkantoran di SMK PGRI 2 Salatiga. 

Penciptaan iklim kelas yang baik akan memberikan pengaruh yang baik 

pada motivasi belajar siswanya. Begitu pula sebaliknya, iklim kelas 

yang buruk akan menimbulkan pengaruh buruk pula bagi siswa yang 

dapat berimbas pada prestasi belajarnya. Peserta didik akan merasa 

nyaman dan dapat memahami penjelasan dari pengajar jika iklim kelas 

yang diciptakan oleh pengajar dan peserta didik dapat berjalan dengan 

baik.  

           Dari hasil penelitian ini, akan dapat dilihat seberapa besar 

hubungan efikasi diri dan iklim kelas dengan motivasi belajar statistika 

pada mahasiswa Fakultas Psikologi. Poin-poin seperti kecenderungan 
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mahasiswa dalam belajar mata kuliah statistika, materi-materi yang 

diberikan di mata kuliah statistika dan metodenya, gaya mengajar dosen, 

iklim kelas yang dirasakan mahasiswa saat mengikuti mata kuliah 

statistika juga dapat diketahui. Ketika ditemukan hasil yang masih 

kurang sesuai, maka bisa dilakukan perbaikan dan pengemasan mata 

kuliah statistika yang lebih disesuaikan dan apabila hasilnya sudah 

bagus, maka akan tetap mempertahankan yang sudah ada.  

           Selain itu di Fakultas Psikologi, mata kuliah statistika diberikan 

sejak awal yaitu pada semester satu. Ketika mahasiswa sangat 

termotivasi untuk belajar statistika di semester awal tersebut, maka ia 

akan dapat mempelajari dan benar-benar memahami materi-materi 

statistika. Pada semester selanjutnya, ketika mahasiswa mendapatkan 

kuliah metode pengumpulan data kuantitatif atau mengerjakan skripsi di 

semester akhir, ia tidak akan kebingungan lagi untuk mengolah data 

hasil penelitian dan mengambil kesimpulan jawaban dari permasalahan 

yang diteliti. Statistika juga penting untuk dipelajari khususnya bagi 

mahasiswa Fakultas Psikologi yang harus mempunyai kemampuan 

untuk melakukan tes psikologi. Dalam melakukan tes psikologi, 

mahasiswa harus mempunyai pengetahuan tentang istilah-istilah 

statistika seperti mean, standar deviasi dan lainnya supaya bisa 

menginterpretasikan hasil tes. 

           Banyak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai 

hubungan antara efikasi diri maupun iklim kelas dengan motivasi 

belajar. Namun, peneliti tertarik meneliti mata kuliah statistika karena 

statistika sangat penting dan berguna untuk ke depannya. Selain itu 
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berdasarkan pengalaman peneliti yang mendapatkan informasi dari 

teman-teman sekelas yang mengikuti statistika, hampir setengah jumlah 

mahasiswa di kelasnya yang mendapatkan nilai C ke bawah. Hal itu 

tentu saja membuat mahasiswa-mahasiswa tersebut mengulang kembali 

mata kuliah statistika untuk mendapatkan nilai yang lebih baik.  

           Berhubungan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti apakah ada hubungan antara efikasi diri dan iklim kelas 

dengan motivasi belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan iklim kelas dengan 

motivasi belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi pendidikan, memberikan sumbangan bagi psikologi pendidikan 

khususnya mengenai kontribusi dimensi-dimensi efikasi diri dan 

indikator-indikator iklim kelas yang dapat meningkatkan motivasi 

belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa Psikologi. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat menjadi masukan untuk pengajar maupun Fakultas dalam 

mengontrol motivasi belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa 

dalam kaitannya dengan efikasi diri dan iklim kelas. 


