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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, Bangsa dan Negara  (UUSPN No.20 tahun 2013 dalam Sagala, 

2014). Jamaris (2013) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses yang 

dilakukan dalam mengalihkan nilai-nilai, pandangan hidup, visi, misi, kepercayaan, 

kebudayaan, dan berbagai simbol yang digunakan dalam mengekspresikan 

pengetahuan dan teknologi kepada generasi muda sehingga komunikasi sosial 

antara generasi tua dan generasi muda dapat berjalan lancar.  

Menurut Kalamsi (dalam Sandi, 2017) pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, serta masyarakat, bangsa dan negara. 

Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Yuliatika, Rahmawati, dan Palupi (2017) menjelaskan bahwa 

pendidikan Sekolah Dasar  adalah lembaga pendidikan tingkat dasar  untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang penting. Di sinilah generasi bangsa  

akan diberikan bekal pengetahuan oleh para  pendidik di sekolah. Agar siswa 

dapat  mencapai prestasi akademis yang optimal, ada faktor yang berperan 

penting dalam proses belajar mengajar di Sekolah Dasar.  
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Peraturan Pemerintah RI No 19/2005 pasal 19 menyebutkan proses 

pembelajaran pada pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik 

(Dananjaya, 2010). Hal ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar 

siswa dituntut untuk aktif berpartisipasi sehingga dapat menjadikannya lebih 

mandiri dalam menghadapi kehidupan sebenarnya. Ketika proses pembelajaran 

berlangsung juga terjadi interaksi antara guru karakteristik serta potensi yang 

dimiliki siswa.  

Sudjana (2014) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan kegiatan pendidikan dibutuhkan proses pembelajaran yang 

sifatnya lebih terarah sehingga dapat memberdayakan seluruh potensi yang 

dimiliki oleh siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru di SD 

Pangudi Luhur Xaverius pada hari Jumat, 24 Maret 2018, salah satu upaya yang 

dapat ditempuh adalah melalui penerapan kurikulum yang mendorong 

keterlibatan siswa, mulai dari kurikulum CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau kurikulum 2006 dan yang terbaru 

kurikulum 2013 (K-13).  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 

memberikan rumusan standar kompetensi lulusan SD dalam ranah sikap yaitu 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, 

berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat 

bermain. Ranah pengetahuan yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual 
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berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan 

tempat bermain. Ranah keterampilan yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak 

yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang 

ditugaskan kepadanya.  

Tetapi dalam kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Pendidikan di 

Indonesia belum mampu mewujudkan fungsi dan tujuannya secara optimal. 

Banyak kendala yang mengakibatkan hal tersebut. Salah satunya adalah belum 

efektifnya proses pembelajaran di kelas akibat rendahnya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan fakta yang 

banyak diberitakan oleh berbagai media massa, salah satunya adalah internet.  

Fakta-fakta tersebut antara lain yaitu berita dalam Republika, 6 Januari 

2009 mengenai siswa yang tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos. 

Hal tersebut merupakan fakta yang sangat mencengangkan. Pemandangan 

siswa-siswa yang membolos dari sekolah pada jam pelajaran tampaknya tak 

asing lagi. Faktanya, seperti terlihat di sebuah warung internet (warnet) pada 

pukul 10.00 di kawasan Jakarta Timur yang penuh dengan siswa sekolah dasar 

(SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sebagian siswa melepaskan 

seragam sekolah mereka dan tampak asyik bermain game online. Evin dan 

Taufik siswa kelas 3 SMP di Lubang Buaya, Jakarta Timur beralasan bahwa 

mereka bosan dan tidak enak di sekolah. Berdasarkan berita dari Sindo News, 4 

April 2015 mengenai siswa yang membolos sekolah di Semarang.   Ada delapan 

siswa yang membolos dua diantaranya siswa putri. Mereka pergi ke jembatan 

tinjomoyo untuk bermain kartu remi karena ditemukan pula kartu remi di salah 
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satu tas siswa. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi juga 

mengatakan bahwa kebiasaan siswa menghabiskan waktu luang atau membolos 

saat jam sekolah salah satunya disebabkan karena pelajaran atau kegiatan di 

sekolah tidak menarik.  Para guru seharusnya lebih memperhatikan kegiatan 

yang menarik di sekolah sehingga perhatian siswa akan fokus pada kegiatan 

positif di sekolah. 

Italiana (2012) mengatakan bahwa dalam suatu proses pembelajaran, 

aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah peran aktif 

atau partisipasi antara guru dan siswa. Partisipasi antara keduanya sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini 

dapat diartikan bahwa dalam suatu proses pembelajaran harus ada keterlibatan 

antara guru dan siswa. Aktivitas diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Keaktifan siswa sebagai suatu kegiatan dalam proses pembelajaran di kelas 

dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya untuk berpikir 

kritis guna memecahkan masalah-masalah sosial. 

Bell dan Kahrhoff (2006) mengatakan bahwa pembelajaran aktif adalah 

sebuah proses dimana siswa secara aktif dalam membangun pemahaman 

terhadap fakta, ide, dan keterampilan melalui aktivitas dan melaksanakan tugas. 

Proses pembelajaran mengakomodasi setiap siswa membangun sendiri 

pengetahuan, sikap, dan keterampilannya melalui kegiatan pembelajaran yang 

memberi kesempatan siswa secara aktif. Siswa tidak hanya pasif mendengarkan 

penjelasan dan ceramah guru. Proses ini juga diikuti dengan menulis hasil 

belajarnya, sehingga siswa mampu belajar dan melatih bagaimana belajar 

bekerja dalam tim dan menyelesaikan masalah secara kolektif (Neo & Kian, 

2003). 
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Fakta di lapangan berdasarkan hasil wawancara pada Jumat, 16 Februari 

2019 di sekolah Pangudi Luhur Xaverius dengan dua guru Pangudi Luhur 

Xaverius yang mengampu pada kelas yang berbeda terungkap bahwa apa yang 

ingin dicapai oleh kurikulum yaitu melibatkan siswa secara aktif belum sepenuhnya 

tercapai dengan baik. Pembelajaran yang jamak pada saat ini adalah 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru seperti yang dikemukakan oleh 

Rachman (2004). Satu prinsip yang penting adalah sebagian besar anak-anak SD 

masih dalam tahap perkembangan operasional konkret di mana siswa kurang 

mampu berpikir secara abstrak (Djiwandono, 2004). 

 Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis pada Jumat,16 Februari 2018  

juga tampak bahwa siswa belum mampu dilepaskan untuk terlibat secara aktif 

atau mandiri dalam pembelajaran. Dalam mengerjakan tugas, siswa cenderung 

akan mengerjakan ketika ditunggui atau diawasi oleh guru. Selain itu berdasarkan 

hasil pengamatan dan wawancara penulis menanyakan mengenai keterlibatan 

siswa dalam ekstrakurikuler, ternyata  ada beberapa siswa yang kurang aktif pada 

kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil informasi dari siswa, mereka datang 

mengikuti ekstrakurikuler hanya untuk mengisi daftar kehadiran dan menghindari 

sanksi dari orang tua mereka. Padahal disisi lain menurut informasi dari orang tua 

siswa mereka mengharapkan agar anaknya dapat terlibat aktif dalam 

pembelajaran dan ekstrakurikuler. 

Menurut Marks (2000) siswa yang memiliki keterlibatan yang besar pada 

sekolah memberikan efek positif berupa penyerapan materi ajar yang baik, proses 

pembelajaran yang interaktif dan kondusif, proses sosialisasi dan organisasi 

anggota kelas yang baik, serta pada akhir pembelajaran siswa dapat menunjukkan 

prestasi yang lebih baik. Prestasi tersebut terwujud dalam bentuk prestasi 
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akademik (nilai akademik), skill (keterampilan sesuai dengan kompetensinya), dan 

ketika lulus bisa terserap di bidang yang sama dengan kompetensi keahlian yang 

ditempuh (Marks, 2000). 

Willms (2003) menyatakan bahwa keterlibatan siswa atau student 

engagement adalah komponen psikologis yang berkaitan dengan rasa kepemilikan 

siswa akan sekolahnya dan penerimaan nilai-nilai sekolah, dan komponen perilaku 

yang berkaitan dengan partisipasi dalam kegiatan sekolah, berkaitan dengan 

seberapa dalam keterlibatan siswa dengan sekolah yang akan memengaruhi 

pencapaian prestasi akademisnya. Pendapat tersebut senada dengan yang 

diutarakan oleh Ani (2013) yang menyatakan bahwa keterlibatan siswa merupakan 

sejumlah energi fisik dan psikologis oleh siswa untuk mendapatkan pengalaman 

akademik baik melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. 

Ludden (2011) menjelaskan bahwa siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan agama 

atau kelompok remaja di sekolah seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, 

cenderung tidak memiliki masalah perilaku, serta memiliki motivasi dan nilai yang 

lebih tinggi. Finn (dalam Mukaromah, Sugiyo & Mulawaman, 2012) 

mengemukakan siswa yang tidak memiliki keterlibatan siswa (disengagement) 

akan berdampak pada pencapaian prestasi yang lebih rendah, lebih mungkin 

untuk mengalami frustrasi, serta menerima tanggapan negatif dari para guru. Hasil 

studi yang dilakukan Finn berdampak terhadap pentingnya upaya untuk 

meningkatkan keterlibatan siswa di sekolah. Berdasarkan data awal yang ditemui 

di SD Pangudi Luhur Xaverius Semarang ditemukan bahwa beberapa siswa 

kurang terlibat dalam pembelajaran. Data yang ada menunjukkan bahwa dari 32 

siswa, 9 siswa telat ketika mengumpulkan tugas, 11 memilih diam ketika tidak 
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memahami materi, 10 bosan dan tidak bersemangat ketika proses pembelajaran, 

2 pernah membuat gaduh ketika proses pembelajaran. 

Fredricks, Blumenfield dan Paris (2004) memberi suatu gambaran 

terhadap 44 penelitian mengenai keterlibatan siswa dan mengungkapkan bahwa 

keterlibatan siswa terdiri atas tiga aspek, yaitu keterlibatan perilaku (behavioral 

engagement, keterlibatan emosi (emotional engagement), dan keterlibatan kognitif 

(cognitive engagement). Keterlibatan perilaku (behavioral engagement) yaitu 

berkaitan erat dengan ide partisipasi atau keterlibatan secara fisik. Behavioral 

engagement dapat berkisar dari hal yang sederhana seperti mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan, dan mematuhi peraturan hingga berpartisipasi aktif 

dalam organisasi sekolah. 

Aspek lainnya adalah keterlibatan emosi (emotional engagement) yang 

melingkupi reaksi positif dan negatif terhadap guru, siswa lain, kegiatan kelas dan 

sekolah. Emosi yang ditampilkan siswa dalam emotional engagement dapat 

berkisar dari keinginan untuk menyukai sampai sangat menghargai atau terjadinya 

identification terhadap institusinya. Emotional engagement mengacu pada reaksi 

afektif siswa di dalam kelas termasuk ketertarikan, kebosanan, kesenangan, 

kesedihan, kesal dan kecemasan.  

Aspek ketiga yaitu keterlibatan kognitif (cognitive engagement), yang 

meliputi keinginan untuk mengerahkan usaha untuk dapat memahami ide yang 

kompleks dan menguasai keterampilan yang sulit. Keterikatan siswa dengan 

proses pembelajaran dikelas yang menunjukan bahwa siswa hadir bukan hanya 

raganya tapi juga pikirannya; mencakup siswa memperhatikan, konsentrasi, fokus, 

menyerap, berpartisipasi, dan memiliki kesediaan untuk berusaha melebihi standar 

yang dimiliki. 
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Kartadinata (dalam Mugara, 2015) mengemukakan bahwa, sekolah tidak 

hanya menekankan kepada kemampuan kognisi saja, tetapi  mengembangkan 

pada segi afeksi dan pengembangan kepribadian secara utuh, sebab dalam 

proses belajar yang dialami oleh para siswa akan besar pengaruhnya terhadap 

aspek kognisi, afeksi, psikomotor dan perilaku sosialnya. Aspek kognitif 

berhubungan dengan perilaku berfikir, mengetahui dan memecahkan masalah. 

Aspek afektif berhubungan dengan sikap, nilai-nilai, apresiasi dan penyesuaian 

perasaan sosial. Sedangkan aspek psikomotor berhubungan keterampilan yang 

bersifat manual dan motorik. 

Sekolah dalam penyelenggaraan proses pendidikannya selain melalui 

bidang pengajaran yang secara operasional tertuang dalam kegiatan proses 

belajar mengajar, juga melalui kegiatan siswa di luar jam pelajaran efektif sekolah, 

kegiatan ini dinamakan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler menurut Permen 

Dikbud no.62 tahun 2014 adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler di bawah bimbingan dan 

pengawasan satuan pendidikan. 

Wang dan Halcombe (2010) mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki 

keterlibatan dengan sekolah akan menampilkan prestasi atau proses belajar yang 

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki keterlibatan dengan 

sekolah. Sebaliknya siswa yang kurang terlibat dengan sekolah akan 

menunjukkan kinerja yang kurang baik dan cenderung bermasalah dengan 

perilakunya. Ketidakmampuan siswa untuk aktif dan mengembangkan kompetensi 

pembelajaran ketika berada di sekolah disebabkan karena rendahnya keterlibatan 

siswa di sekolah. Keterlibatan yang akan penulis teliti adalah keterlibatan di dalam 

kelas dan di luar kelas (ekstrakurikuler). 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap seorang guru kelas IV 

SD PL Xaverius pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 diperoleh data pekerjaan 

orangtua dari 32 pasang atau 64 orang diantaranya 10 orang sebagai wiraswasta, 

12 orang sebagai pegawai swasta, 8 orang sebagai pegawai negeri, 7 orang 

sebagai guru, 14 orang sebagai ibu rumah tangga dan 11 orang sebagai preman . 

Dari data tersebut terungkap bahwa beberapa siswa yang sekolah di PL Xaverius 

tersebut memiliki orangtua yang berlatar belakang preman. Menurut guru tersebut, 

anak-anak suka meniru sikap dan perilaku orangtua yang kurang baik. Sering kali 

sikap dan perilaku siswa kurang pantas baik pada guru maupun teman-temannya. 

Misalnya, berbicara kasar pada guru dan membolos baik sekolah maupun 

ekstrakurikuler. Siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler terkadang diajak oleh 

temannya untuk bermain atau ada pula yang berjualan agar mendapatkan uang 

jajan yang lebih. Hal itu dilakukan karena orang tua siswa memiliki status ekonomi 

menengah ke bawah yang menyebabkan anak mendapat uang jajan yang sedikit. 

Jika status sosial ekonomi orang tua tinggi ataupun sedang maka akan 

bisa memenuhi berbagai fasilitas belajar yang diperlukan anaknya. Dengan 

fasilitas belajar yang bisa terpenuhi maka anak dapat melakukan kegiatan belajar 

dengan baik yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi prestasi 

belajar yang diraihnya. Status sosial ekonomi menurut Walter (1995) adalah 

“socioeconomic status refers to some combination of familial income, education, 

and employment. Sementara Woolfolk (2000) mengatakan the term used by 

sociologists for variations in wealth, power, and prestige is a socioeconomic 

status”.  

Sanderson (2001) mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu 

keberadaan kelompok-kelompok bertingkat dalam masyarakat tertentu, yang 
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anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise yang 

berbeda. Stratifikasi sosial masyarakat Indonesia menggunakan indikator suku 

bangsa, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan dan kekayaan material. 

Secara konkrit faktor penentu seseorang dalam kelompok strata sosial, dapat 

diamati dari kekayaan dan penghasilan, pekerjaan, pendidikannya. Ketiga aspek 

inilah yang disebut dengan determin stratifikasi sosial (Horton dan Hunt; 1998). 

 Dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial atau status sosial ekonomi 

seseorang didasarkan pada pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan jumlah 

tanggungan keluarga. Status sosial ekonomi orang tua tentunya akan mendukung 

pemberian fasilitas belajar anak yang diperlukan. Dengan fasilitas belajar anak 

yang terpenuhi maka kemudahan belajar bagi anak akan tercipta, serta akan 

tercipta motivasi belajar sehingga anak pun ikut terlibat di sekolah. Pernyataan di 

atas didukung oleh hasil penelitian Garcia (Woolfolk: 2000) yang mengatakan 

bahwa siswa dengan status sosial ekonomi orang tua yang rendah, kurang akrab 

dengan buku atau kegiatan sekolah atau penampilan yang kurang simpatik. Status 

sosial ekonomi orang tua yang rendah bisa menyebabkan keterlibatan siswa 

menjadi rendah pula.  

Rendahnya keterlibatan siswa berdampak pada rendahnya prestasi siswa 

berupa nilai akademik. Rendahnya nilai akademik di Sekolah Dasar PL Xaverius 

terlihat hasil akumulasi nilai dari awal semester 1 hingga akhir semester 2. Di 

lembar nilai tertulis dari 32 siswa terdapat 7 siswa yang memiliki rata-rata di bawah 

KKM. KKM yang ditetapkan oleh sekolah PL Xaverius adalah 70. Dari tujuh siswa 

tersebut mendapat nilai ekstrakurikuler hanya cukup bahkan ada yang mendapat 

nilai kurang, yang artinya siswa jarang mengikuti ekstrakurikuler. Bukti 

menunjukkan pada tahun ajaran 2015/2016 ada 4 orang dari 36 siswa yang jarang 
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mengikuti ekstrakurikuler. Pada tahun ajaran 2016/2017 ada 5 orang dari 34 

siswa. Sedangkan pada tahun 2017/2018 ada 7 orang dari 32 siswa yang jarang 

mengikuti ekstrakurikuler. Setiap tahunnya hal ini mengalami penurunan, yang 

tadinya semua anak bisa mencapai bahkan melebih KKM namun tiga tahun 

belakangan jumlah anak yang tidak tuntas semakin bertambah. 

Gibbs dan Poskitt (2010) menyatakan terdapat banyak faktor dalam 

keterlibatan siswa, yaitu hubungan guru dengan siswa, dukungan teman sebaya, 

keberkaitan dalam belajar, disposisi untuk menjadi pelajar, motivasi dan minat 

belajar, otonomi kognitif, orientasi tujuan dan akademik pembelajaran mandiri, 

serta efikasi diri. Keterlibatan siswa untuk aktif dan mengoptimalkan kemampuan 

diri saat di sekolah, tidak serta merta muncul dengan sendirinya. Ada beberapa 

faktor yang berhubungan diantaranya adalah adanya efikasi diri yang dibangun 

oleh siswa tersebut. Dalam penelitian ini keterlibatan siswa akan diteliti dan 

ditinjau dari efikasi diri siswa. 

Ormrod (2009) berpendapat bahwa efikasi diri adalah penilaian seseorang 

tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau 

mencapai tujuan tertentu. Efikasi diri mengacu pada persepsi tentang kemampuan 

individu untuk mengorganisasi dan mengimplementasi tindakan untuk 

menampilkan kecakapan tertentu (Bandura dalam Ormrod, 2009). Hal itu juga 

dikemukakan oleh Baron dan Byrne (2005)  bahwa efikasi diri merupakan 

penilaian individu terhadap kemampuan untuk melakukan tugas, mencapai tujuan 

dan menghasilkan sesuatu. Pajares dan Miller (dalam Warwick, 2008) menyatakan 

bahwa tingkatan efikasi diri siswa terukur dari kepercayaan bahwa siswa dapat 

melewati situasi tertentu atau berhasil menyelesaikan tugas tertentu. 
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Efikasi diri dapat membawa pada perilaku yang berbeda antara individu 

dengan kemampuan yang sama karena efikasi memengaruhi pilihan, tujuan, 

pengatasan masalah, dan kegigihan dalam berusaha (Judge & Erez, 2001). 

Orang yang tidak yakin bahwa mereka dapat melakukan suatu perilaku 

menyebabkan orang tersebut enggan untuk mencobanya (Bandura dalam 

Ormrod, 2009). Individu yang memiliki efikasi diri rendah memiliki ciri-ciri seperti 

lamban ketika menghadapi kegagalan, tidak yakin bisa menghadapi masalah 

yang sulit (ancaman dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari), 

mengurangi usaha dan cepat menyerah ketika menghadapi masalah, ragu pada 

kemampuan yang dimilikinya, tidak suka mencari situasi yang baru, aspirasi dan  

komitmen pada tugas lemah (Bandura dalam Ormrod, 2009). 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Papalia (dalam Lestari, 

2017) bahwa siswa yang memiliki efikasi diri tinggi percaya bahwa mereka dapat 

menguasai tugas-tugas dan meregulasi cara belajar mereka sendiri, serta paling 

mungkin mencapai prestasi akademik yang baik disekolah. Berdasarkan hasil 

observasi penulis pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 di kelas IV SD Pangudi Luhur 

Xaverius Semarang, ada lima siswa yang masih kurang yakin pada kemampuan 

yang dimilikinya dan kurang percaya diri. Hal ini terlihat ketika guru meminta siswa 

untuk menjawab pertanyaan, siswa cenderung pasif dan tidak mau menjawab 

pertanyaan dari guru. Namun setelah diberikan dorongan berupa motivasi dari 

guru, siswa mau menjawab pertanyaan. 

Selain itu, siswa juga masih tidak antusias dan perhatiannya terbagi saat 

belajar di kelas. Hal ini terlihat ketika dua siswa dari SD Pangudi Luhur Xaverius 

berbicara dan bercanda dengan temannya ketika proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Barakatu (2007) yang 
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mengungkapkan bahwa pertumbuhan efikasi diriberhubungan dengan activity in 

process. Individu yang sedang terlibat suatu kegiatan akan terbagi perhatian dan 

konsentrasinya ketika dihadapkan dengan kegiatan lain dalam waktu bersamaan. 

Orang lebih terlibat dalam perilaku ketika mereka yakin bahwa mereka 

akan mampu menjalankan perilaku tersebut dengan sukses yaitu ketika mereka 

memiliki efikasi diri yang tinggi (Bandura dalam Ormrod, 2009). Bandura, Schunk 

dan Pajares (dalam Ormrod, 2009) menjelaskan bahwa perasaan efikasi diri siswa 

memengaruhi pilihan aktivitas, tujuan, dan usaha mereka dalam aktivitas-aktivitas   

kelas. Dengan demikian efikasi diri pun pada akhirnya memengaruhi pembelajaran   

dan prestasi mereka. 

Bandura (dalam Santrock, 2007) mengatakan bahwa efikasi diri 

berpengaruh besar terhadap perilaku. Siswa-siswa senantiasa berusaha dan 

percaya diri dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi. Mereka tidak mudah 

menyerah dan justru merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

Keadaan ini sesuai dengan pendapat Ormrod (2009) yang menyatakan bahwa 

individu yang memiliki efikasi diri tinggi lebih mungkin untuk mengerahkan 

segenap tenaga dan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan.  

Klasen (dalam Ormrod, 2009) menyatakan bahwa orang dengan efikasi diri 

yang tinggi cenderung lebih banyak belajar dan berprestasi daripada yang efikasi 

dirinya rendah. Berdasarkan uraian di atas serta pendapat Zimmerman (dalam 

Arsanti, 2009) terungkap bahwa efikasi diriyang tinggi menyebabkan keterlibatan 

siswa di sekolah pun baik. Siswa dengan efikasi diri yang tinggi bisa mencapai 

tingkatan yang luar biasa. Hal itu terjadi karena siswa terlibat dalam proses-proses 

kognitif yang meningkatkan pembelajaran, menaruh perhatian, mengorganisasi, 

mengelaborasi, dan seterusnya (Pintrich dan Schunk dalam Ormrod, 2009). Hal 
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serupa juga diungkapkan oleh Bounchard (dalam Arsanti, 2009) menemukan 

bahwa murid-murid dengan tingkat efikasi diri tinggi dapat menyelesaikan tugas 

yang diberikan dengan lebih baik bila dibandingkan dengan murid-murid dengan 

tingkat efikasi diri yang rendah. 

Mengingat pentingnya keterlibatan siswa pada sekolah yang telah 

dijabarkan, maka penelitian ini akan menelaah dan menguji keterhubungan 

keterlibatan siswa pada sekolah dengan efikasi diri. Penelitian Dari uraian latar 

belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan 

efikasi diri dengan keterlibatan siswa kelas IV pada Sekolah Dasar Pangudi Luhur 

Xaverius. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah ada hubungan efikasi 

diri dengan keterlibatan siswa kelas IV pada sekolah. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengembangan teori efikasi diri dan memberikan pengembangan 

teoriketerlibatan siswa. Ilmu yang dikemukakan diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai referensi untuk bahan penelitian selanjutnya. 

1.03.02.  Manfaat Praktis 

1. Kepala Sekolah 

Bagi kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman mengenai efikasi diri sehingga mampu mencapai 

keterlibatan siswa yang optimal. 

2.  Guru 
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Bagi guru diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang hubungan efikasi diri dengan keterlibatan siswa.  

3.  Siswa 

Bagi siswa diharapkan dapat menjadi informasi mengenai 

hubungan antara efikasi diri dengan keterlibatan siswa sehingga siswa 

lebih dapat menempatkan diri ketika di sekolah. 
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