
19 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keterampilan Sosial 

1.  Pengertian Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial atau social skill adalah kemampuan seseorang dalam 

melakukan komunikasi verbal dan nonverbal termasuk dalam mengungkapkan 

perasaan yang dialami. Sehingga keterampilan sosial merupakan sebuah 

ekspresivitas, sensivitas dan kontrol. Ekspresivitas merupakan keterampilan 

berkomunikasi antar sesama. Kemudian Sensitivitas merupakan sebuah 

keterampilan dalam menerima hasil komunikasi yang telah dilakukan. Dan, 

kontrol merupakan keterampilan yang mengatur dan mengelola kemampuan 

selama berkomunikasi. Dengan demikian, keterampilan sosial dapat 

memberikan kemungkinan pada seseorang untuk melakukan interaksi dengan 

orang lain. Sehingga hasil dari komunikasi tersebut dapet memberikan 

informasi antara kedua pelaku atau dalam kata lain keterampilan sosial 

seseorang dapat saling bertukar informasi (Riggio, 1986:649-660). 

Bahkan menurut Beheshtifar dkk (2013:74), Keterampilan sosial yang 

baik dapat dilihat pada apa yang diungkapkan saat sedang melakukan interaksi 

sosial dan informasi apa yang di dapatkan. Hal ini berarti bahwa apabila 

seseorang memiliki keterampilan sosial yan baik, maka ia akan dapat 

berinteraksi sosial dengan baik pula. Sehinga, keterampilan sosial akan 

membantu seoseorang dalam memahami inti komunikasi dengan cepat. Dengan 

demikian, maka pentingnya keterampilan sosial pada seorang anak harus 

dikembangkan sejak dini. 
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Selanjutnya, menurut Darae dkk (2016:512-521) keterampilan sosial 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan sebuah 

keberhasilan atau kegagalan setiap individu pada suatu masyarakat. Hal ini 

berarti bahwa, seseorang dengan keterampilan sosial yang tinggi ata baik akan 

dengan mudah menyerap apa yang disampaikan orang lain. Dengan demikian 

maka tentunya keterampilan sosial dapat menentukan keberhasilan maupun 

kegagalan dari seseorang. Hal ini didasarkan pada seseorang dengan 

keterampilan sosial yang tinggi atau baik akan memiliki kecakapan yang baik 

atau tinggi pula. 

Dalam pengertian yang lain, menurut Rawles (2016:102-122), 

keterampilan sosial merupakan suatu perilaku yang memungkinkan seorang 

individu untuk melakukan interaksi sehingga dapat memberi pengaruh kepada 

lawan berkomunikasinya. Dengan kecakapan yang baik, tentu seseorang sebagai 

lawan berkomunikasi akan dengan mudah memahami maksud dari komunikasi 

yang sedang dilakukan. Dengan demikian, seorang seseorang dengan 

keterampilan sosial yan baik akan memberi pengaruh berkomunikasi juga 

kepada lawannya. 

Sedangkan, menurut Hooley (2010:238-242), keterampilan sosial adalah 

komponen perilaku atau kemampuan spesifik yang kita butuhkan untuk 

berkomunikasi secara efektif atau menjadi sukses dalam situasi sosial. Dalam 

hal ini keterampilan sosial terdiri dari perilaku verbal dan nonverbal yang 

meliputi bahasa tubuh dan intonasi berbicara. Selain itu, Hooley juga 

mengartikan bahwa keterampilan sosial merupakan sebuah kecakapan atau 

kemampuan untuk mendapatkan informasi, merubah perilaku, beropini, 

menyediakan informasi dan mengekspresikan perasaan seorang individu. 
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Baron (2000:106-116), menyebutkan bahwa dalam keterampilan sosial 

diperlukan kemampuan untuk membaca perasaan orang lain secara akurat, 

membuat kesan pertama yang baik, beradaptasi dengan berbagai situasi sosial, 

persuasif, dapat mempengaruhi kualitas dalam melakukan berkomunikasi. Hal 

ini dapat dicontohkan ketika seseoraang sedang berwirausaha. Dalam 

melakukan wirausaha keterampilan sosial dapat membantu wirausahawan untuk 

memperluas jaringan pribadi mereka, keterampilan sosial mungkin juga 

berkontribusi pada modal sosial mereka. Oleh karena itu, keterampilan sosial 

dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang tepat. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Denham dkk (2016:33-51) 

menunjukkan bahwa melalui pelatihan keterampilan sosial maka siswa akan 

memiliki keuntungan melalui ketidak mampuan belajar. Adapun bentuk 

keuntungan yang diperoleh siswa dapat melakukan interaksi dengan sesamanya, 

siswa juga akan belajar bagaimana caranya untuk bekerja sama dengan baik dan 

berempati dengan orang lain. 

Bahkan menurut Slaby dkk (2003:663-669), dalam melakukan 

keterampilan sosial seseorang harus melakukannya sesuai dengan kompatibilitas 

sosial. Pada pandangannya, keterampilan sosial terdiri dari kemampuan untuk 

menciptakan interaksi dengan orang lain dalam latar belakang sosial yang 

sedang diterima dan berharga menurut norma sosial. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial 

merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan interaksi dengan sesamanya dengan tujuan untuk mencapai sebuah 

hubungan yang baik dengan sesama. Oleh karena itu, seringkali dilakukan 

pelatihan keterampilan sosial pada usia dini. Dilakukannya pelatihan 

keterampilan sosial pada anak usia dini. 
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2. Aspek-Aspek Keterampilan Sosial 

 Terdapat enam aspek-aspek keterampilan sosial menurut Riggio 

(1986:649-660) diantaranya: 

1. Emotional Expressivity 

Merupakan suatu bentuk emosi yang didasarkan pada keterampilan 

umum saat melakukan komunikasi pesan secara nonverbal. Dalam hal ini 

ditandai dengan adanya kemampuan dari diri seseorang agar dapat 

mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya secara spontan. Dengan 

demikian maka seseorang akan merasa bahwa kondisi emosionalnya dapat 

digunakan untuk mengekspresikan sikap nonverbal bersifat interpersonal. 

Pada umumnya dalam emotional expressivity terdapat keterlibatan antara 

sikap dan juga status saat melakukan keterampilan dalam berkomunikasi. 

Oleh karena itu, seseorang dengan emotional expressivity pada umumnya 

sangat rendah sekali dalam mengendalikan emosinya. 

2. Emotional Sensitivity 

Merupakan aspek yang didasarkan pada keterampilan umum dari 

seorang individu dalam menerima serta memahami komunikasi yang bersifat 

nonverbal dengan orang lain. Dimana dalam emotional sensitivity memiliki 

keterkaitan yang erat antara sensitivitas nonverbal seseorang dengan 

emotional sensitivity orang lain. Sehingga dapat menyebabkan tingkat 

kewaspadaan yang tinggi saat mengamati sebuah tanda emosi nonverbal 

orang lain. Sehingga dapat memahami sebuah komunikasi emosional secara 

efisien dan cepat. 
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3. Emotional Control 

Merupakan sebuah aspek yang didasarkan pada kemampuan umum 

yang dimiliki seseorang untuk mengontrol serta melakukan regulasi emosi 

dan bagaimana cara seseorang tersebut dalam mengekspresikan emosinya 

secara nonverbal. Pada umumnya seseorang yang memiliki emotional 

control yang tinggi memiliki kemungkinan untuk dapat memainkan 

emosinya dengan baik, dapat juga menyembunyikan suatu keadaan pada 

dirinya. 

4. Social Expressivity 

Merupakan sebuah aspek yang didasarkan pada keterampilan berbicara 

verbal dan kemampuan dalam melibatkan orang lain untuk melakukan 

interaksi sosial. Adapun tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan 

seseorang saat sedang berekspresi verbal dan kemampuan dalam melibatkan 

orang yang lain dalam melakukan kegiatan sosial. Pada umumnya seseorang 

dengan social exspressivity yang tinggi dapat menunjukkan sifat ramah 

tamah dan mudah berteman. Hal ini dikarenakan seseorang tersebut memiliki 

kemampuan untuk mengawali percakapan. 

5. Social Sensitivity 

Merupakan sebuah aspek yang didasarkan pada kemampuan untuk 

memecahkan suatu kode yang diberikan dalam berkomunikasi verbal yang 

disampaikan orang lain. Selain itu, dalam aspek ini pengetahuan umum 

tentang aturan atau norma yang mengatur perilaku sosial juga menjadi 

kemampuan penting yang harus dimiliki. Dengan demikian, pada umumnya 

seseorang yang memiliki social sensitivity tinggi. Memiliki sifat yang 

cenderung cemas atau memiliki kecemasan sosial yang dapat mengakibatkan 

terhambatnya partisipasi seseorang dalam melakukan interaksi sosial. 
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6. Social Control 

Merupakan sebuah aspek yang didasarkan pada keterampilan umum 

untuk dapat menempatkan diri pada lingkungan sosialnya. Pada umumnya 

social control menjadi sebuah tolak ukur dari kemampuan seseorang dimana, 

seseorang tersebut dapat menempatkan diri dengan tepat, dapat memahami 

peran dari dirinya di lingkungan sosial serta bagaimana cara seseorang dalam 

membawa dirinya sendiri ke lingkungan sosial atau lingkungan yang banyak 

orang lain tidak dikenal. Adapun seorang individu yang memiliki social 

control tinggi pada umumnya memiliki sifat yang bijaksana, terampil secara 

sosial, dan penuh percaya diri. 

B.  Pemanfaatan Teknologi 

1. Pengertian Teknologi 

Teknologi berasal dari bahasa Yunani “techne” yang berarti keahlian dan 

“logia” yang berarti pengetahuan. Menurut Smaldino (2008:12) teknologi 

merupakan sebuah alat yang digunakan untuk dapat memperoleh nilai tambah 

dalam menghasilkan produk yang bermanfaat. Sedangkan dalam pengertian 

yang lain, teknologi merupakan aplikasi ilmu dan teknik yang digunakan untuk 

mengembangkan mesin dan prosedur supaya memperluas dan memperbaiki 

kondisi manusia atau memperbaiki efisiensi manusia pada berbagai aspek. 

Selain itu menurut istilah teknologi telah diberi berbagai definisi. 

Menurut Kumar et. al (1999:81-96) Teknologi terdiri dari dua komponen 

utama: 1) komponen fisik yang terdiri dari barang-barang seperti produk, 

perkakas, peralatan, cetak biru, teknik, dan proses; dan 2) komponen informasi 

yang terdiri dari pengetahuan dalam manajemen, pemasaran, produksi, kontrol 

kualitas, keandalan, tenaga kerja terampil dan bidang fungsional. 
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Teknologi yang berkembang pada dewasa ini merupakan teknologi yng 

melewati kecanggihan internet.  Dengan adanya internet maka telah terjadi 

pergeseran antara internet atau teknologi pada jaman dahulu merupakan sebuah 

pilihan. Namun, pada saat ini teknologi meruakan sebuah kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Adapun contoh teknologi yang saat ini digunakan dan menggunakan 

pemanfaatan internet diantaranya adalah handphone atau gadget dan notebook 

(Ratnaya 2011:17-28). 

2.  Faktor Pemanfaatan Teknologi 

Terdapat enam faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi 

menurut Thompson dkk (1991:125-143) yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi 

yang dikembangkan oleh Thompson dkk (1991:125-143) mencakup 

pernyataan tentang: 

1. Banyaknya rekan kerja. 

2. Terdapatnya manager sonior yang akan membantu atau mendorong dalam 

memperkenalkan manfaat teknologi. 

3. Perusahaan sangat membentu dalam pemanfaatan atau penggunaan 

teknologi. 

b. Faktor Affect 

Faktor affect memiliki fungsi sebagai perasaan yang menyatakan 

kegembira, kegirangan, kesenangan, depresi, ketidaksenangan dan bahkan 

perasaan benci. Dimana perasaan-perasaan tersebut memiliki hubungan 

dengan individu tertentu dalam pemanfaatan teknologi informasi. 
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c. Faktor Kompleksitas 

Faktor kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang 

dirasakan seperti sukar secara relative untuk memahami dan menggunakan. 

Thompson dkk (1991:125-143) mengembangkan empat pertanyaan untuk 

mengetahui pengaruh antara kompleksitas dengan pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pelaksanaan tugas harian/pekerjaan menyita banyak waktu, 

bekerja dengan teknologi itu sangat rumit sehingga sulit untuk mengerti dan 

memahami pemanfaatanya. 

d. Faktor Kesesuain Tugas 

Thompson dkk (1991:125-143) menjelaskan bahwa kesesuaian tugas 

berhubungan dengan sejauh mana kemampuan dari diri seseorang dalam 

menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individual 

dalam melaksanakan tugas. Hubungan antara kesesuaian tugas dengan 

pemanfaatan teknologi informasi mempunyai dukungan secara empiris. 

e. Faktor Konsekuensi Jangka Panjang 

Konsekuensi jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh 

dimasa datang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan atau 

peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti. Untuk 

mengetahui pengaruhf aktor konsekuensi jangka panjang dengan 

pemanfaatan teknologi informasi.  

f. Faktor Kondisi Yang Memfasilitasi 

Kondisi yang memfasilitasi didefinisikan sebagai faktor obyektif diluar 

lingkungan yang memudahkan pemakai dalam bertindak/bekerja (Triandis, 

1980). Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dukungan terhadap 

pemakai merupakan salah satu tipe dari kondisi yang memfasilitasi yang 

dapat memengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. 
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3. Dampak Teknologi Dalam Kehidupan Sehari-hari 

 Menurut Bosamia (2013:4-8), pada era ini teknologi tidak dapat lagi 

dipisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia akan selalu terhubung dengan 

penggunaan teknologi dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Bahkan 

pada saat ini penggunaan teknologi telah memakan banyak waktu manusia 

untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, teknologi dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 

merupakan dampak dari teknologi bagi kehidupan manusia. 

a.  Dampak Positif Teknologi 

Menurut Ratnaya (2011:17-28), Beberapa keuntungan atau dampak 

positif dari penggunaan teknologi yaitu: 

1) Pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai media komunikasi, media 

komunikasi yang dimaksud yaitu melalui internet seseorang dapat 

berkomunikasi dengan mudah meskipun berada dalam jarak yang jauh. 

Adapun media komunikasi yang didukung dengan teknologi diantaranya 

yahoo messenger, google talk, dan aplikasi chatting seperti whatapps dan 

line. 

2) Pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai media pertukaran data, 

media pertukaran yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan 

kecanggihan teknologi maka dari penjuru wilayah seseorang dapat 

mentransfer data kepada seseorang yang jauh melalui e-mail. 

3) Pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai media untuk mencari 

informasi dan berita. Pada era ini, pertukaran berita sangat mudah sekali 

beredar dari satu orang ke orang yang lain dengan cepat. Bahkan dalam 

hitungan detik informasi yang benar maupun tidak dapat meluas ke 

berbagai lapisan masyarakat dengan cepat. 
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4) Pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai media bisnis. Terdapat 

berbagai cara dalam melakukan bisnis di era teknologi pada saat ini. 

Seseorang dapat dengan mudah melakukan promosi terhadap barang/jasa 

yang dimiliki untuk dijual atau dipasarkan secara online. 

5) Pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai media hubungan sosial. 

Dengan memanfaatkan teknologi maka seseorang dapat menjalin 

hubungan sosail dengan berbagai orang di penjuru dunia. Hal ini 

dikarenakan terdapat banyak aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk 

menjalin hubungan sosial di lingkup nasional maupun internasional. 

6) Pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai media hiburan. Saat ini 

perkembangan game online telah banyak dikembangkan untuk mengisi 

waktu. Selain itu, perannya sebagai media hiburan teknologi telah 

menawarkan berbagai aplikasi yang bersifat hiburan mulai dari aplikasi 

kamera gadget yang memberi kesan beragam saat tengah digunakan. 

Selain itu, dampak positif teknologi juga disampaikan oleh Bosamia 

(2013: 4-8) yaitu sebagai berikut: 

1) Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai daily routine management, adapun 

maksud dari daily routine management yaitu teknologi dapat menyimpan 

dan mengelola informasi jadwal harian dari seseorang melalui gadget. 

Teknologi juga dapat mengintegrasikan peralatan domestik yang 

digunakan secara bersama. Selain itu kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

oleh manusia yaitu pembayaran maka saat ini telah banyak digunakan m-

banking sebagai metode pembayaran yang sangat praktis. 

2) Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menjalin hubungan 

sosial. Olehkarena itu teknologi menyediakan berbagai jenis fasilitas 

untuk melakukan kontak dan menjaga hubungan dengan seseorang yang 
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terdapat di seluruh dunia. Dengan penggunaan internet dan saluran 

komunikasi, kita dapat menghubungkan orang-orang melalui email, 

jejaring sosial situs web dan gadget. Menghemat waktu dan bekerja 

dengan cara yang tidak mahal. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai 

Berbagi Informasi: Sekarang informasi tepat di ujung jari kita. Kami dapat 

mengakses informasi dimana saja mana saja dan kapan saja. Informasi, 

berita, tampilan, dll. Dapat dibagikan oleh orang-orang di seluruh dunia 

dengan menggunakan e-mail. 

3) Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan. Dalam 

pemanfaatannya sebagai media komunikasi, Seseorang dapat 

berkomunikasi satu sama lain tanpa batas. Menjadi lebih cepat karena 

seseorang dapat mengirim pesan instan dalam waktu singkat dengan biaya 

rendah yang menghemat biaya dan tenaga manusia untuk pengiriman. 

Dalam pemanfaatanya sebagai pengisi wajah Kita bisa bermain game, 

peluncuran TV digital, mengobrol, menonton video, mendengarkan lagu, 

menonton atau mendengarkan berita, ambil item berita individual, dan 

banyak lagi. 

4) Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan bagi seorang 

anak. Hal ini dikarenakan teknologi telah menyediakan berbagai informasi 

dalam bentuk yang berbeda-beda. Dengan memanfaatkan teknologi 

sebagai pendidikan anak maka seorang bayi akan dengan antusias 

mendengar dan menirukan apa yang telah dilihatnya. 

5) Teknologi dapat mengurangi penggunaan kertas sehingga dapat 

meninimalisir penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian maka lingkungan akan terjaga karena pemanfaatan pohon akan 

berkurang. 
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b. Dampak Negatif Teknologi 

 Menurut Bosamia (2013: 4-8), terdapat beberapa dampak negatif dari 

teknologi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Mengurangi interaksi tatap muka antar sesama manusia, hal ini dikarena 

dengan adanya teknologi, manusia lebih sering fokus pada gadgetmya.  

2) Terjadi putus sosial di lingkungan nyata, hal ini disebabkan manusia akan 

selalu sibuk dengan dunia virtual masing-masing. 

3) Berkurangnya aktivitas fisik, hal ini dikarenakan dengan adanya fasilitas 

yang serba mudah maka manusia akan sedikit melakukan aktivitas. 

4) Dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, hal ini dikarenakan operasi 

manual telah diganti dioperasikan secara otomatis. 

5) Dapat kehilangan privasi, hal ini disebabkan oleh adanya integrasi antara 

teknologi dan gadget yang menggunakan koneksi internet. Data harus 

dicadangkan sebagai data yang aman sehingga perlu dilindungi dari 

serangan virus dan bentuk malware lainnya. 

C. Efikasi Diri 

1.  Pengertian efikasi diri 

Bandura (2001:1-26) menggambarkan efikasi diri sebagai orientasi 

motivasi yang merangsang grit ketika menghadapi kesulitan, meningkatkan 

disengaja tindakan, mendorong pandangan jangka panjang, mendorong 

pengaturan diri dan memungkinkan untuk mengoreksi diri kapan pun 

diperlukan. Efikasi diri berkaitan dengan kebiasaan hidup manusia yang 

didasarkan atas prinsip-prinsip karakter, seperti integritas, kerendahan hati, 

kesetiaan, pembatasan diri, keberanian, keadilan, kerajinan, kesederhanaan dan 

kesopanan yang dikembangkan dalam diri. 
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Selain menurut Bahorski (2018:1-25), efikasi diri adalah keyakinan 

individu pada kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. 

Dengan demikian, maka apabila seseorang dengan keyakinan yang tinggi akan 

berpengaruh terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Sehingga, dengan adanya efikasi diri yang tinggi seseorang akan dengan mudah 

menentukan bagaimana menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan 

pada dirinya. 

Dalam pengertian yang lain, menurut Lunenburg (2011:1) efikasi diri 

merupakan sebuah keyakinan dari individu untuk melakukan kegiatan yang 

spesifik dan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berarti bahwa seseorang 

dengan efikasi diri yang baik berarti memiliki kemampuan yang baik pula 

dalam menyelesaikan masalah ataupun pekerjaannya. Hal ini dikarenakan 

efikasi diri selalu berarti sebuah kemampuan untuk menggapai seseuatu yang 

dikehendaki oleh seseorang. Sehingga apabila seseorang menginginkan sesuatu 

dengan keyakinan yang tinggi ia akan dapat mencapai titik tersebut. 

Selanjutnya, menurut Zimmerman, (1989:329-339) mendefinisikan efikasi 

diri sebagai sebuah persepsi dari kemampuan diri dalam mengelola dan 

melakukan tindakan yang penting untuk mencapai tingkat performa 

keterampilan dalam suatu tugas yang dikerjakan. Efikasi diri juga berarti bahwa 

seseorang telah berhasil menyelesaikan pekerjaan berdasarkan pada 

kemampuan. Sehingga ia juga tentu akan memiliki strategi atau keterampilan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Selain itu, Cervone (2000:30-56) menyebutkan bahwa efikasi 

dirimerupakan perasaan seseorang terhadap sebuah kecukupan, keefisiensian, 

dan kemampuan seseorang dalam mengatasi kehidupan. Efikasi diri adalah 

penilaian. Persepsi efikasi diri adalah penilaian tingkat atau jenis kinerja yang 
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dapat dicapai seseorang dalam pertemuan tertentu. Penilaian efikasi diri dapat 

dibentuk oleh pengetahuan yang mendasarinya, khususnya pengetahuan dari 

karakteristik pribadi abadi seseorang. 

Dengan demikian maka kesimpulan dari efikasi diri dari beberapa ahli 

menurut Yusuf (2018:16) ialah sebuah keyakinan dari seseorang untuk bisa 

melakukan segala sesuatu dengan baik, dan penuh optimisme untuk mencapai 

tujuan. Sehingga efikasi dirimemiliki peran penting untuk keberhasilan dari 

sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang.  

2.  Aspek-Aspek Efikasi Diri 

 Pada efikasi diri menurut Bandura (1997: 42) terdapat beberapa aspek 

atau indikator pada diri seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja 

seseorang. Aspek atau indikator tersebut dibagi menjadi tiga sisi pandang 

diantaranya adalah: 

a. Level 

Level merupakan dimensi dalam efikasi diri yang memiliki hubungan 

erat dengan adanya derajad kesulitan dari aktivitas atau tugas yang dilakukan 

oleh seseorang. Level merujuk pada tingkat kesulitan tugas yang diyakini 

dapat ditangani oleh individu. Keyakinan individu berimplikasi pada 

pemilihn tingkah laku berdsarkan hambatan atau tingkat kesulitan suatu 

tugas atau aktifitas. Individu terlebih dahulu akan mencoba tingkah laku 

yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari tingkah laku yang berada 

di luar batas kemampuannya. Rentang kemampuan individu dapat dilihat dari 

tingkat hambatan atau kesulitan yang bervariasi dari suatu tugas atau aktifitas 

tertentu. 
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b. Kekuatan 

Kekuatan merupakan dimensi dalam efikasi diri yang memiliki 

hubungan erat dengan adanya tingkat kekuatan atau keyakinan atas harapan 

seseorang terhadap kemampuannya. Harapan yang lemah dapat tergoyahkan 

oleh pengalaman yang buruk dan sebaliknya. Dalam dimensi ini, seseorang 

yang memiliki tingkat bertahan yang kuat atas harapannya meskipun terdapat 

kesulitan berarti seseorang tersebut kekuatannya tinggi. Dimensi kekuatan 

pada umumnya berkaitan langsung dengan dimensi level. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi taraf kesulitas tugas seseorang, maka akan lemah 

keyakinan yang dirsakan untuk menyelesaikannya. 

c. Generalisasi 

Generalisasi merupakan dimensi yang berkaitan dengan akupan dari 

bidang tingkah laku dimana seseorang akan menemukan keyakinan terhadap 

kemampuannya. Dengan mengetahui kemampuannya maka seseorang yang 

akan merasa yakin terhadap kamampuannya dalam mengerjakan 

aktivitasnya. Seperti halnya, apakah kemampuan seseorang hanya terbatas 

pada satu aktivitas atau aktivitas yang lain juga mampu dikerjakannya 

dengan baik. 

Seseorang yang telah memiliki bentuk efikasi diri yang tinggi, pada 

umumnya memiliki sikap optimis, mampu memotivasi diri sendiri dalam 

kegagalan, memiliki pemikiran yang positif, memiliki kemampuan dalam 

mengambil keputusan dengan lebih efisien. Adapun seseorang dengan efikasi 

diri yang rendah sering memiliki sifat pesimis, suasana hati yang negatif, dan 

pemarah karena dalam setiap kegagalan seseorang tersebut akan berpikir 

bahwa kegagalan adalah sebuah kerugian. Dengan demikian, aspek dari 

efikasi diri akan memiliki keterkaitan dengan tingkat kesulitan dalam 
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menyelesaikan suatu aktivitas dari seseorang. Dimana, hal tersebut dapat 

berhubungan dengan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang 

pekerjaan yang dilakukan dan tingkat kemampuan yang tertanam dalam diri. 

3.  Fungsi Efikasi Diri 

 Efikasi diri memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh 

Bandura (1994:71-81), dimana fungsi efikasi diri adalah sebagai berikut: 

 

a. Fungsi Kognitif 

Faktor kognitif yang mempengaruhi efikasi diripada seseorang menurut 

Bandura terbagi menjadi dua. Pertama efikasi diriyang kuat dapat 

berpengaruh pada tujuan pribadinya. Semakin kuat efikasi dirimaka akan 

semakin tingi tujuan yang akan ditetapkan oleh individu untuk dirinya sendiri 

dan yang memperkuat seseorang tersebut adalah komitmen seseorang 

tersebut terhadap tujuannya. Seseorang denga efikasi diri yang kuat akan 

memiliki cita-cita yang tinggi, mengatur rencana dan komitmen pada dirinya 

sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian, kedua apabila 

seseorang dengan efikasi diri yang kuat maka akan berpengaruh pada 

bagaimana nseseorang tersebut mengatur rencana kedua sebagai langkah 

antisipasi apabila usaha sebelumnya gagal. 

b. Fungsi Motivasi 

Efikasi dirimemiliki peranan penting dalam mengatur motivasi pada 

dirinya sendiri. Seseorang dapat memotivasi dirinya sendiri dan menuntut 

tindakan-tindakannya dengan menggunakan pemikiran-pemikiran tentang 

masa depan. Dengan demikian seseorang tersebut akan membentuk 

kepercayaan mengenai apa yang dapat dilakukan. Selain itu seseorang juga 

akan menyiapkan kemungkinan yang akan terjadi pada aktivitas yang telah ia 
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lakukan. efikasi diri mendukung memberikan motivasi dalam berbagai cara 

dan menentukan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Ketika mengalami 

kegagalan, seseorang yang memiliki keraguan terhadap kemampuannya 

sendiri akan lebih cepat menyerah. 

c. Fungsi Afeksi 

efikasi dirimemiliki kemampuan dalam mengatasi stres atau depresi 

yang dihadapi oleh seseorang pada kondisi yang sulit dan menekan. efikasi 

diri memiliki peranan penting dalam mengatasi kecemasan. Hal ini 

dikarenakan efikasi dirimemiliki fungsi sebagai pengontrol stres. Dimana, 

hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bandura, dimana efikasi 

dirimengatur perilaku untuk menghindari suatu keemasan. Semakin kuat 

efikasi dirimaka seseorang akan semakin berani dalam menghadapi tindakan 

yang menekan dan bersifat menganam. Seseorang yang telah memiliki 

keyakinan pada dirinya sendiri akan dapat mengontrol dirinya sendiri 

meskipun dalam keadaan lingkungan yang memaksa dan mengancam. 

d. Fungsi Selektif 

Fungsi selektif memiliki pengaruh pada pemilihan aktivitas atau tujuan 

yang dapat diambil. Hal ini terlihat dari, apabila seseorang telah melakukan 

aktivitas yang melampaui batasnya namun seseorang telah siap dengan 

berbagai kemungkinan yang terjadi. Maka dalam keadaan apapun seseornag 

tersebut akan tetap bisa melakukan apa yang akan dihadapi.  Perilaku inilah 

yang akan memperkuat kemampuan, minat dan jaringan sosial yang akan 

mempengaruhi kehidupan. Selanjutnya, jaringan sosial ini akan 

mempengaruhi perkembangan personal. Hal tersebut disebabkan oleh 

pengaruh dari sosial yang berperan dalam pemilihan lingkungan. 
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D. Motivasi Diri 

1. Pengertian Motivasi Diri 

Menurut Lai (2011:1-42) motivasi merupakan sebuah bentuk dorongan 

atau kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan yang tinggi 

bagi seseorang. Bahkan, motivasi merupakan sebuah acuan pada alasan-alasan 

yang mendasari perilaku yang ditandai oleh kemauan dan kemauan. Motivasi 

intrinsik adalah motivasi yang dijiwai oleh pribadi kesenangan, minat, atau 

kesenangan. 

Menurut Cole (1995:119), motivasi memiliki keterkaitan dengan (1) 

kebutuhan, dorongan, rangsangan dan pemicu. (2) tujuan, hasil yang diinginkan, 

(3) kesenangan dan rasa sakit, (4) kinerja, respon, dan upaya, (5) harapan, 

penguatan, kemampuan, kecerdasan (6) persepsi realitas, (7) perbedaan 

kepribadian, dan (8) sikap atau asumsi. 

Para peneliti sering membedakan motivasi intrinsik dengan ekstrinsik 

motivasi, yaitu motivasi yang diatur oleh kontinjensi penguatan. Secara 

tradisional, pendidik menganggap motivasi intrinsik lebih diinginkan dan 

menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. 

Pada hakikinya motivasi memberi energi dan mempertahankan kegiatan melalui 

kepuasan spontan yang melekat pada tindakan kehendak yang efektif. Itu nyata 

dalam perilaku seperti bermain, eksplorasi, dan tantangan mencari yang sering 

dilakukan orang untuk imbalan eksternal (Deci, 1999:627-668). 

Kemudian menurut Guay (2010:711-735), motivasi merupakan sebuah 

acuan dari alasan dari seseorang atas perilaku yang mendasari seseorang untuk 

berbuat sesuatu.  

Menurut Han dkk (2016:1-18) motivasi merupakan serangkaian dari usaha 

yang dapat menyediakan kondisi seseorang dalam keadaan tertentu, sehingga 

Pengaruh Efikasi Diri…, Lina Rismawati, Program Pascasarjana UMP, 2020



37 
 

seseorang dapat melakukan sesuatu. Namun, saat seseorang tidak menyukainya 

maka akan memiliki sebuah usaha untuk meniadakan atau mengelakkan 

perasaan tidak suka tersebut. Dengan demikian, motivasi dapat dirangsang oleh 

faktor dari luar, tetapi motivasi iu dapat tumbuh di dalam diri seseorang. 

Berdasarkan uraian pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa motivasi adalah dorongan atau perangsang yang membuat seseorang 

melakukan pekerjaan yang diinginkannya dengan rela tanpa merasa terpaksa 

sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik atau 

menghasilkan sesuatu yang memuaskan. 

2. Faktor Motivasi Penggunaan Teknologi Internet Dan Handphone 

Faktor dari motivasi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya seperti 

yang disampaikan dalam teori Herzberg dan Maslow pada tahun 1996. Dimana 

dalam teori tersebut motivasi berkaitan erat dengan adanya upah atau imbalan 

berupa uang dan posisi seseorang atau penghargaan. Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada teori tersebut seseorang akan 

termotivasi menyelesaikan pekerjaannya, termotivasi melakukan kewajibannya 

dan melakukan hal yang diinginkan orang lain apabila diberi imbalan dan 

penghargaan (Joseph ,1996:1). 

Penghargaan dan imbalan menjadi salah satu faktor yang dapat 

menjadikan seseorang untuk lebih termotivasi dalam melakukan sesuatu. Akan 

tetapi, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa motivasi dari diri 

seseorang dapat tumbuh pada diri seseorang karena adanya rasa senang dalam 

melakukannya (Andrews,2016:4). 

Sementara itu Alberth (2018:13-14) menyatakan bahwa motivasi seorang 

siswa dalam menggunakan internet dipengaruhi oleh banyaknya fitur menarik 

seperti sosial media facebook yang dapat memudahkan mereka dalam 
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berkomunikasi dan bertukar informasi dalam jarak yang jauh. Bahkan ia juga 

menyatakan bahwa penggunaan facebook berfungsi sebagai lingkungan yang 

ramah bagi siswa untuk melatih keterampilan menulis mereka dan sebagai 

bentuk yang otentik untuk komunikasi dan tujuan nyata. 

Selain itu, Rant dkk (2019:148-162) menyatakan bahwa masyarakat 

banyak yang menggunakan internet karena mereka merasa bahwa penggunaan 

internet mempermudah dalam memperoleh informasi. Bahkan, berkembangnya 

teknologi rekayasa serta industrialisasi yang bergerak dengan cepat maka 

terdapat perubahan yang lebih besar dalam hal gaya hidup orang-orang di kota-

kota perkotaan yang cerdas. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi seseorang dalam menggunakan internet didasarkan pada faktor agar 

mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi, mengikuti trend dan dapat 

melakukan sesuatu dengan cepat 

E. Penelitian Relevan  

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No Nama 

Peneliti 

Tahun Judul Hasil 

1 Tania Clara 

Dewanti 

2016 Hubungan 

Keterampilan 

Sosial Dan 

Penggunaan 

GadgetSmartphone 

DenganPrestasi 

Belajar Siswa Sma 

Negeri 9Malang 

Rancangan penelitian 

yang digunakan adalah 

deskriptif korelasional pada 

subyek penelitian yang 

berjumlah 84 

siswa.  Instrumen yang 

digunakan adalah skala 

keterampilan sosial dan 
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skala penggunaan 

gadget smartphone dengan 

jumlah 77 butir.  Uji coba 

dilakukan kepada 40 orang 

yang menghasilkan 

validitas butir sebesar 0,312 

serta reliabilitas sebesar 

0,929 dan 0,912. Hasil uji 

penelitian menunjukkan 

korelasi sebesar R= 0,769, p 

= 0,000 < 0,05 artinya ada 

hubungan 

antara keterampilan sosial 

dan penggunaan gadget 

smartphone dengan prestasi 

belajar siswa 

SMA Negeri 9 Malang. 

3 Satria Bekti 

Santosa 

2014 Pengaruh Efikasi 

Diri ( 

Belajar 

Kewirausahaan 

Terhadap Motivasi 

Berwirausaha 

Berbasis Teknologi 

( Siswa Program 

Keahlian Teknik 

Pemesinan Kelas 

XI SMK 

Hasil penelitian yaitu 

Efikasi diri berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap motivasi 

berwirausaha berbasis 

teknologi 

technopreneurship) siswa 

Program Keahlian Teknik 

Pemesinan kelas XI SMK 

Muhammadiyah 3 

Yogyakarta dengan hasil 
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Muhammadiyah 3 

Yogyakarta 

thitung 5,679 > ttabel 

1,996, dan besarnya 

pengaruh efikasi diri (Self-

efficacy) sebesar 31,5 %. 

2 Muhamad 

Ngafifi 

2014 Kemajuan 

Teknologi Dan 

Pola Hidup 

Manusia Dalam 

Perspektif Sosial 

Budaya 

Dengan 

analisa SWOT secara 

sederhana kita dapat 

menjadikan tantangan dan 

dampak negatif 

dari teknologi menjadi 

peluang untuk memajukan 

suatu masyarakat dan 

negara. Untuk 

itulah diperlukan peran 

serta aktif dari 

keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan negara 

dalam mencegah, 

mengurangi, dan 

menanggulangi dampak 

negatif dari kemajuan 

teknologi. 

4 Yulan 2017 Pengaruh Self-

Efficacy, Budaya 

Organisasi Dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Komitmen 

Organisasi 

Berdasarkan dari hasil 

pengujian hipotesis dapat 

ditarik kesimpulan 

penelitian sebagai berikut, 

pertama, selfefficacy 

berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja 

karyawan. Berikutnya, 

Budayaorganisasi 

berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja 

karyawan. Kemudian, self-
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efficacy berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasi karyawan. 

Selanjutnya, budaya 

organisasi berpengaruh 

positif terhadap 

komitmen organisasi 

karyawan. Terakhir, 

motivasi kerja berpengaruh 

positif terhadap komitmen 

organisasi 

karyawan. 

5 Myeong Hee 

Shin 

2018 Effects of Project-

based Learning on 

Students’ 

Motivation and 

Self-efficacy 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam 

penelitian ini memiliki 

berdampak besar pada 

motivasi siswa untuk 

belajar bahasa Inggris. Hal 

ini dibuktikan dari rata-rata 

post-test secara signifikan 

lebih tinggi daripada pre-

test (t (79) = -4,042, p = 

.000<.5). Hasil ini 

menunjukkanbahwa 

kepercayaan diri dan 

kepuasan adalah faktor 

motivasi yang tidak 

meningkat secara 

singkatistilah. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Efikasi dirisebagai upaya seseorang terhadap keyakinan pada dirinya untuk 

melakukan tindakan yang diharapkan dan motivasi dirimerupakan sebuah bentuk 
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dorongan atau kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan yang 

tinggi bagi seseorang. Sehingga antara efikasi diridan motivasi dirimerupakan 

sebuah faktor yang dapat digunakan sebagai indikator untuk mencapai tujuan 

hidup seseorang. Dengan demikian efikasi diridan motivasi diridapat 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang bersifat positif atau negatif. 

Pengaruh efikasi diri dan motivasi diri di tingkat remaja dalam menerima 

perkembangan teknologi merupakan sebuah hal yang menarik untuk diteleti. 

Dengan mengetahui kemauan dan minat dari diri siswa melalui efikasi diri dan 

motivasi diri maka kita dapat mengerti dimanakah ketertarikan seseorang dalam 

memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi diperlukan adanya keterampilan 

sosial hal ini dikarenakan keterampilan sosial merupakan salah satu hal penting 

yang harus diterapkan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

Efikasi Diri 

(X1) 

Motivasi Diri 

(X2) 

Pemanfaatan 

Teknologi  

(Y1) 

Keterampilan 

Sosial 

(Y2) 
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(Suharsimi,2010:110). Berdasarkan uraian dalam kerangka berpikir tersebut maka 

hipotesis dalam penelitian sebagai berikut: 

H1 :  Ada pengaruh efikasi diri (X1) terhadap pemanfaatan teknologi (Y1) 

H2 :  Ada pengaruh motivasi diri(X2) terhadap pemanfaatan teknologi(Y1). 

H3 : Ada pengaruh efikasi diri (X1)  terhadap keterampilan sosial (Y2). 

H4 : Ada pengaruh motivasi diri(X2)  terhadap Keterampilan sosial(Y2). 

H5: Ada pengaruh pemanfaatan teknologi (Y1) terhadap Keterampilan sosial (Y2). 
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