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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Self-Efficacy 

a. Pengertian Self-Efficacy 

Self-efficacy merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri 

individu. Konsep self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. 

Self-efficacy mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk 

mengorganisasi dan mengimplementasi tindakan untuk menampilkan 

kecakapan tertentu (Bandura, 1986). Baron dan Byrne (2000) 

mengemukakan bahwa self-efficacy merupakan penilaian individu 

terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu 

tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. 

Mendefinisikan self-efficacy sebagai perasaan kita terhadap kecukupan, 

efisiensi, dan kemampuan kita dalam mengatasi kehidupan. Di samping 

itu,self-efficacy merupakan penilaian pribadi tentang kemampuan 

seseorang untuk mengatur dan melaksanakan program kerja dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan ia berusaha menilai tingkat, 

keumuman, dan kekuatan dari seluruh kegiatan dan konteks.sesuatu 

dalam mengatasi Berdasarkan persamaan pendapat para ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa self-efficacy merupakan keyakinan atau 

kepercayaan individu mengenai kemampuan individu untuk 

mengorganisasi, mengimplementasi tindakan untuk menampilkan 
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kecakapan tertentu, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, 

menghasilkan kehidupan. 

Self-efficacy tidak muncul begitu saja, ia tumbuh melalui suatu 

proses. Keyakinan ini mulai terbentuk pada anak usia dini sebagai anak-

anak berurusan dengan berbagai macam pengalaman, tugas, dan situasi. 

Namun, pertumbuhan  self-efficacy tidak berakhir selama masa muda, 

tapi terus berkembang sepanjang hidup dalam memperoleh 

keterampilan baru, pengalaman, dan pemahaman. Pengalaman  awal 

self-efficacy berpusat dalam keluarga. Anak mendapatkan pengetahuan 

mengenai kemampuannya pada saat ia mengembangkan kemampuan 

sensorik, motorik dan menguasi bahasa. Kemudian pengalaman tersebut 

bertambah dalam lingkungan sosialnya. Dalam mengembangkan 

kecakapan dukungan orangtua amat besar pengaruhnya, orang tua yang 

respon terhadap perilaku anaknya dan memberikan pengayaan 

lingkungan fisik serta memberikan kebebasan bergerak untuk 

bereksplorasi, maka anaknya akan mengalami percepatan dalam 

perkembangan kognitifnya. Teman sebaya sebagai peer group 

memberikan dorongan untuk mengembangkan dan meningkatkan self-

efficacy seseorang, adanya model self-efficacy, informasi penilaian serta 

pembuktian  self-efficacy, teman sebaya menjadi agen utama dalam 

pengembangan dan validasi self-efficacy. Pertumbuhan self-efficacy 

berlangsung pula sepanjang masa transisi remaja. Remaja belajar 

bertanggung jawab dalam hampir semua dimensi kehidupannya, karena 
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setiap individu pada dasarnya dihadapkan pada suatu krisis, dan krisis 

itulah yang menjadi tugas bagi seseorang untuk dapat dilaluinya dengan 

baik. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy menurut Bandura 

(1997) yaitu: 

1) Pengalaman Keberhasilan (mastery experiences) 

Keberhasilan yang sering didapatkan akan meningkatkan self-

efficacy yang dimiliki seseorang sedangkan kegagalan akan 

menurunkan self-efficacy nya. Apabila keberhasilan yang didapat 

seseorang banyak karena faktor-faktor di luar dirinya, biasanya tidak 

akan membawa pengaruh terhadap peningkatan self-efficacy dirinya. 

Akan tetapi, jika keberhasilan tersebut didapatkan dengan melalui 

hambatan yang besar dan merupakan hasil perjuangannya sendiri, 

maka hal itu akan membawa pengaruh pada peningkatan self-

efficacy nya. Jadi, ketika seseorang mengeluarkan usaha yang besar 

dalam melaksanakan tugas yang dirasakan sulit, kesuksesan tidak 

akan dengan kuat mempengaruhi self-efficacy dirinya di mana 

kegagalan akan menurunkan self-efficacynya. 

2) Pengalaman Orang Lain (Vicarious Experiences) 

Pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan 

dengan individu dalam mengerjakan suatu tugas biasanya akan 

meningkatkan self-efficacy seseorang dalam mengerjakan tugas yang 

sama. Self-efficacy tersebut didapat melalui social models yang 

biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang pengetahuan 
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tentang kemampuan dirinya sehingga mendorong seseorang untuk 

melakukan modeling. Namun self-efficacy yang didapat tidak akan 

terlalu berpengaruh bila model yang diamati tidak memiliki 

kemiripan atau berbeda dengan model. Biasanya orang membuat 

perbandingan dengan orang lain dalam hal usia, jenis kelamin, ras, 

tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, penandaan etnik, dan 

prediksi kemampuan sendiri mereka dalam mengerjakan tugas. 

Meski tidak sebesar pengaruh seperti pada Mastery Experiece (Past 

Experience), modeling ini berpengaruh sangat kuat pada self-efficacy 

ketika seseorang tidak meyakini dirinya sendiri. 

3) Persuasi Sosial (Social Persuation) 

Informasi tentang kemampuan yang disampaikan secara verbal 

oleh seseorang yang berpengaruh biasanya digunakan untuk 

meyakinkan seseorang bahwa ia cukup mampu melakukan suatu 

tugas. Persuasi  positif  meningkatkan self-efficacy, sedangkan 

persuasi negatif menurunkan self-efficacy. Secara umum lebih  

mudah menurunkan self-efficacy seseorang dari pada 

meningkatkannya. 

4) Keadaan Fisiologis dan Emosional (Physiological and Emotional 

States) 

Kecemasan dan stress yang terjadi dalam diri seseorang ketika 

melakukan tugas sering diartikan sebagai suatu kegagalan. Pada 

umumnya seseorang cenderung akan mengharapkan keberhasilan 

dalam kondisi yang tidak diwarnai oleh ketegangan dan tidak 
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merasakan adanya keluhan atau gangguan somatik lainnya. Self-

efficacy biasanya ditandai oleh rendahnya tingkat stress dan 

kecemasan sebaliknya self-efficacy yang rendah ditandai oleh tingkat 

stress dan kecemasan yang tinggi pula. Pertumbuhan self-efficacy 

juga bergantung kepada faktor pribadi.  

 Faktor yang berpengaruh terhadap pribadi pada saat menjalankan 

suatu tugas berkaitan dengan 3 unsur pokok, yaitu: (1) Stucture 

Permanent Characteristic. Yaitu dalam suatu kecakapan dan 

karakterisrik individu yang telah menetap dalam kepribadiannya 

yang merupakan hasil interaksi antara hereditas dan lingkungan. 

Dalam hal ini termasuk pendidikan, pengalaman, struktur 

masyarakat, jenis kelamin, dan falsafah hidup. (2) Temporary State. 

Keadaan dalam diri individu yang bersifat sementara, seperti sakit, 

marah, sedih, gembira, lapar dan sebagainya merupakan keadaan 

yang dapat mempengaruhi self-efficacy. Orang yang sakit biasanya 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penampilan. 

Mereka akan merasa ragu terhadap kemampuannya untuk berhasil 

karena terganggu oleh keadaan sakit yang dideritanya. Sebaliknya 

orang sehat akan berbuat lebih baik dalam menalankan satu kegiatan 

tertentu. (3) Activity in Process. Kegiatan yang sedang berlangsung. 

Orang yang sedang terlibat satu kegiatan akan terbagi konsentrasi 

pemikirannya bila dihadapkan dengan kegiatan lain dalam waktu 

yang bersamaan. Pada saat dia memutuskan perhatiannya untuk 
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menyelesaikan satu tugas, maka tugas yang lainnya akan terabaikan, 

paling tidak hasilnya tidak akan maksimal. 

Berikut ini perbedaan individu dengan self-efficacy tinggi dan 

orang dengan rasa self-efficacy yang rendah:  

 

Tabel 2.1 Perbedaan antara Orang dengan Self-Efficacy yang Tinggi dengan 

Orang dengan Self-Efficacy yang Rendah 

 

Orang dengan rasa self-efficacy 

tinggi 

Orang dengan rasa self-efficacy 

rendah 

Lihat masalah yang menantang sebagai 

tugas yang harus dikuasai 

Menghindari tugas-tugas yang 

menantang 

Mengembangkan minat lebih dalam 

kegiatan di mana mereka berpartisipasi 

Percayalah bahwa tugas sulit dan 

situasi yang di luar kemampuan mereka 

Membentuk rasa kuat komitmen 

terhadap kepentingan dan kegiatan 

mereka 

Fokus pada kegagalan pribadi dan hasil 

negatif 

Segera pulih dari kemunduran dan 

kekecewaan 

Cepat kehilangan keyakinan pada 

kemampuan pribadi 

 

Bandura (1997) menyebutkan bahwa ada beberapa manfaat dari 

self-efficacy yaitu: (1) Pilihan Perilaku.Dengan adanya self-efficacy 

yang dimiliki individu, hal tersebut mempengaruhi  tindakan apa yang 

akan ia lakukan dalam menghadapi suatu tugas untuk mencapai tujuan 

yang diinginkannya. (2) Pilihan Karir.Self-efficacy merupakan mediator 

yang cukup berpengaruh terhadap pemilihan karir seseorang. Bila 

seseorang merasa mampu melaksanakan tugas-tugas dalam karir 

tertentu maka biasanya ia akan memilih karir tesebut. (3) Kuantitas 

Usaha dan Keinginan untuk Bertahan pada Suatu Tugas.Individu yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi biasanya akan berusaha keras untuk 

menghadapi kesulitan dan bertahan dalam mengerjakan suatu tugas bila 
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mereka telah mempunyai keterampilan prasyarat. Sedangkan individu 

yang mempunyai self-efficacy yang rendah akan terganggu oleh 

keraguan terhadap kemampuan diri dan mudah menyerah bila 

menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. (4) Kualitas 

Usaha.Penggunaan strategi dalam memproses suatu tugas secara lebih 

mendalam dan keterlibatan kognitif dalam belajar memiliki hubungan 

yang erat dengan self-efficacy yang tinggi. Suatu penelitian dari Pintrich 

dan De Groot menemukan bahwa siswa yang memiliki self-efficacy 

tinggi cenderung akan memperlihatkan penggunaan kognitif dan 

strategi belajar yang lebih bervariasi.. Hal ini dimaksudkan untuk 

menumbuhkan kepercayaan dalam diri individu bahwa yang 

bersangkutan memiliki kemampuan untuk berhasil dengan sukses 

melakukan sesuatu dan mampu menghadapi berbagai tantangan 

kehidupan yang ada di dalam lingkungan sekitar. 

Indikator self-efficacy pada penelitian ini dikembangkan dari 

dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Bandura (1997: 42),  

Zimmerman dan Cleary (2006: 47). Dimensi tersebut yaitu 

Magnitude/Level (Derajat kesulitan tugas yang dihadapi, dimana 

seseorang mampu atau tidak untuk melakukannya), Strenght (Kuatnya 

keyakinan seseorang mengenai kemampuan yang dimiliki), dan 

Generality (Keyakinan sesorang akan kemampuannya melaksanakan 

tugas diberbagai aktivitas atau situasi tertentu). 
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Tabel 2.2 

Indikator yang digunakan dalam penelitian 

Dimensi / Komponen 
Indikator 

 

Magnitude/Level (Derajat kesulitan 

tugas yang dihadapi, dimana seseorang 

mampu atau tidak untuk 

melakukannya)  

Mampu menyelesaikan tugas 

matematika. 

1. Mampu menghadapi tugas 

matematika diluar kemampuan.  

Strenght (Kuatnya keyakinan 

seseorang mengenai kemampuan yang 

dimiliki)  

 

1. Bertahan dan ulet dalam 

mengerjakan soal matematika.  

2. Kegigihan dalam menghadapi tugas 

matematika.  

3. Pengaruh pengalaman pribadi.  

Generality (Keyakinan sesorang akan 

kemampuannya melaksanakan tugas di 

berbagai aktivitas atau situasi tertentu)  

 

1. Konsisten pada tugas matematika 

dan aktivitas.  

2. Kesiapan menghadapi situasi.  

3. Mengarahkan perilaku 

 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut NCTM (2000: 60) menyatakan bahwa komunikasi 

matematis merupakan sebuah cara dalam berbagi ide-ide dan memperjelas 

suatu pemahaman. Ketika siswa ditantang untuk berpikir dan bernalar 

tentang matematika dan untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran 

mereka kepada orang lain secara lisan maupun tertulis, mereka belajar 

untuk menjadi jelas dan meyakinkan. Standar komunikasi matematis di 

dalam NCTM (2000: 268) yaitu mengorganisasikan dan mengkonsolidasi 

berpikir matematis mereka melalui komunikasi, mengkomunikasikan 

pemikiran matematis mereka secara koheren dan jelas kepada teman-

teman, guru dan orang lain, menganalisis dan mengevaluasi berfikir 

matematis dan strategi yang lain, menggunakan bahasa matematis untuk 

mengekspresikan ide matematis secara benar. Oleh karena itu, siswa perlu 

dibiasakan dalam pembelajaran untuk memberikan penjelasan terhadap 
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setiap jawabannya serta memberikan respon atas jawaban yang diberikan 

oleh orang lain, sehingga apa yang sedang dipelajari menjadi bermakna 

baginya. 

Mardiyah (2014: 12) mengemukakan bahwa melalui kemampuan 

komunikasi, gagasan atau ide dapat dieksploitasi, memudahkan siswa 

dalam membangun pemahaman yang diperolehnya, serta siswa ditantang 

untuk berpikir tentang matematika, dan siswa diharapkan mampu 

mengkomunikasikan hasil-hasil pemikiran mereka secara lisan ataupun 

tulisan.  

Proses komunikasi yang baik berpotensi dalam memicu ide-ide dan 

membangun pengetahuan matematikanya. Dengan cara yang demikian, 

siswa akan menjadi lebih kompeten dalam memahami konsep-konsep 

matematis. 

Menurut Izzati dan Suryadi (2010: 728) menyatakan bahwa 

komunikasi matematis dipahami sebagai alat bantu dalam transmisi 

pengetahuan matematika atau sebagai fondasi dalam membangun 

pengetahuan matematika. Mengingat komunikasi matematis mempunyai 

peranan penting dalam setiap proses matematis maka dari itu komunikasi 

matematis sudah seharusnya menjadi salah satu fokus dalam pembelajaran 

matematika saat ini.   

Menurut Sumarno (2006: 3-4) komunikasi matematis meliputi 

kemampuan menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide matematis, menjelaskan ide, situasi dan relasi matematis, secara lisan 
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atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar,  menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, 

mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca 

presentasi matematika tertulis dan menyusun pertanyaan yang relevan, 

membuat konjektur, menyusun argumen,merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

3. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis  

Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi matematis secara 

tertulis yaitu sebagai berikut: 

a. Dapat mengekspresikan ide-ide matematis secara tertulis. 

b. Dapat mengubah bentuk uraian ke dalam model matematis.  

c. Dapat memberikan respon/jawaban yang lengkap, penjelasan yang jelas 

dan pembahasan tidak membingungkan. 

4. Bangun Ruang Sisi Datar 

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 2006), 

salah satu pokok bahasan matematika di SMP adalah bangun ruang sisi 

datar. Pada bahasan ini diajarkan pada kelas VIII semester II. Pada pokok 

bahasan bangun ruang sisi datar yang akan dipelajari dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Standar Kompetensi 

A. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 

 1.1  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya 

 1.2  Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas 

 1.3  Menghitung volume kubus, balok, prisma dan limas  

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1.1   Menyebutkan unsur-unsur kubus : sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, 

diagonal  ruang, bidang diagonal 

1.1.2   Menyebutkan unsur-unsur balok : sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, 

diagonal  ruang, bidang diagonal 

1.1.3   Menyebutkan unsur-unsur prisma : sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, 

diagonal  ruang, bidang diagonal  

1.1.4   Menyebutkan unsur-unsur Limas : sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, 

diagonal ruang, bidang diagonal 

1.2.1   Menghitung luas permukaan kubus 

1.2.2   Menghitung luas permukaan balok 

1.2.3   Menghitung luas permukaan prisma 

1.2.4   Menghitung luas permukaan limas 

1.3.1   Menghitung volume kubus 

1.3.2   Menghitung volume balok 

1.3.3   Menghitung volume prisma 

 1.3.4   Menghitung volume limas 
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B. Penelitian yang Relevan 

1. Dewanto (2008: 129) menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy 

mahasiswa makin tinggi pula kemampuan representasi multiple 

matematisnya, yang artinya keyakinan diri berkorelasi positif dengan 

kemampuan matematis.  

2. Kurniawati (2014: 1) menunjukkan bahwa kecemasan dan self-efficacy 

siswa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dengan nilai koefisien determinasi sebesar 31,15%. Ini berarti 

bahwa, self-efficacy berpengaruh terhadap kemampuan matematis siswa.  

3. Nugrahwaty dan Utomo (2012: 7) menunjukkan bahwa komunikasi 

matematis siswa berkemampuan tinggi sangat baik karena memenuhi 

empat indikator komunikasi matematis, subjek berkemampuan tinggi 

dalam menyelesaikan masalah sangat teliti dan dapat menggunakan lebih 

dari satu cara untuk menyelesaikan masalah matematis, dalam 

menggunakan bahasa dan simbol secara baik atau tepat, dalam 

kemampuan komunikasi matematis menyelesaikan masalah bangun ruang 

sisi datar sangat baik. Kemampuan komunikasi matematis siswa 

berkemampuan sedang cukup baik karena dapat memenuhi tiga indikator 

komunikasi matematis, subjek berkemampuan sedang dalam 

menyelesaikan masalah matematis cukup teliti karena subjek 

berkemampuan sedang selalu membaca soal lebih dari satu kali untuk 

memastikan soal tersebut dan hanya dapat menggunakan satu cara untuk 

menyelesaikan masalah matematis tetapi subjek berkemampuan sedang 

tidak pernah memeriksa ulang jawaban yang dihitungnya, dalam 
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menggunakan bahasa dan simbol cukup baik, dalam kemampuan 

komunikasi matematis menyelesaikan masalah bangun ruang sisi datar 

cukup baik. Serta kemampuan siswa berkemampuan rendah kurang baik 

karena hanya bisa memenuhi dua indikator komunikasi matematis, subjek 

berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah matematis kurang 

teliti karena subjek berkemampuan rendah hanya membaca soal satu kali 

dan hanya dapat menggunakan satu cara untuk menyelesaikan masalah 

matematis tetapi subjek berkemampuan rendah selalu memeriksa ulang 

jawaban yang dihitungnya,  dalam menggunakan bahasa dan simbol 

kurang begitu baik, dalam kemampuan komunikasi matematis 

menyelesaikan maslah bangun ruang sisi datar  kurang begitu baik. 

 

C. Kerangka Pikir 

Self-efficacy merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri 

individu. Konsep self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Self-

efficacy mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk 

mengorganisasi dan mengimplementasi tindakan untuk menampilkan 

kecakapan tertentu (Bandura, 1986). Baron dan Byrne (2000) mengemukakan 

bahwa self-efficacy merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau 

kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan 

menghasilkan sesuatu. Schultz (1994) mendefinisikan self-efficacy sebagai 

perasaan kita terhadap kecukupan, efisiensi, dan kemampuan kita dalam 

mengatasi kehidupan. Di samping itu, menurut Zimmerman (2000), self-

efficacy merupakan penilaian pribadi tentang kemampuan seseorang untuk 
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mengatur dan melaksanakan program kerja dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan, dan ia berusaha menilai tingkat, keumuman, dan kekuatan dari 

seluruh kegiatan dan konteks. 

Selain self-effecacy, hal yang tidak kalah penting yaitu mengenai 

kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah suatu cara 

untuk menyampaikan ide-ide permasalahan, strategi maupun solusi 

matematika. Komunikasi matematis merupakan sebuah cara dalam berbagi 

ide-ide dan memperjelas suatu pemahaman. Sehingga  komunikasi di dalam 

matematika merupakan hal yang penting sebagai usaha siswa untuk 

mengembangkan kemampuan matematika mereka. Tanpa adanya 

komunikasi, kita mempunyai sedikit keterangan (bukti), data dan fakta 

tentang pemahaman siswa dalam melakukan penerapan dari proses-proses 

matematis. Ini berarti, dengan adanya komunikasi kita menjadi lebih berhati-

hati untuk tidak berasumsi bahwa siswa memahami konsep/proses di dalam 

matematika ketika mereka tidak mengekspresikan ide-ide mereka secara jelas 

pada mata pelajaran tersebut. 

Self-efficacy yang tinggi dimungkinkan akan mempunyai hubungan 

dengan kemampuan komunikasi matematis yang tinggi yang selanjutnya 

berpengaruh terhadap kemampuan memahami konsep matematika, demikian 

juga apabila seseorang yang mempunyai kemampuan komunikasi matematis 

yang tinggi juga diduga akan menumbuhkan self-efficacy  dalam diri siswa. 

Self-efficacy yang rendah dimungkinkan kemampuan komunikasi matematis 
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juga rendah. Oleh karena itu, diduga bahwa terdapat adanya keterkaitan 

antara self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis. 
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