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Abstract. Recently, education has been faced with learning that is not only carried out
offline but also carried out online. Online learning has even been implemented since
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elementary education. This of course affects student learning outcomes. This study aims to
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determine the effect of self-efficacy on elementary students' mathematics learning
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achievement in online learning. This study used a quantitative survey method and was
Disetujui: 07/12/2021
carried out on fourth grade elementary school students in Cluster II, Pleret Bantul
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District, consisting of 5 schools located in the sub-district area. The population in this
Self Efficacy, Mathematics study was 203 students and a sample of 132 students, with the technique used in sampling
Learning
Achievement, is proportional random sampling. Data collection techniques used are questionnaires and
Online Learning
documentation. While the data analysis technique in this study used simple regression
analysis with the help of SPSS 24.0. The results of the study concluded that there was a
Kata Kunci:
positive and significant influence between self-efficacy on elementary mathematics
Self Efficacy, Prestasi
learning achievement in online learning. Data analysis resulted in a t-count value of 5.785
Belajar Matematika,
with a significance of 0.000, it was obtained t-table = 1.978 which can be seen from tPembelajaran Daring
count > t table = 5.785 > 1.978 and a significance value of 0.000 <0.05.
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Abstrak. Beberapa waktu terakhir ini pendidikan dihadapkan pada pembelajaran yang
tidak hanya dilaksanakan dengan luring tetapi juga dilaksanakan secara daring.
Pembelajaran daring bahkan dilaksanakan sejak dari pendidikan dasar. Hal ini tentu saja
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh self efficacy terhadap prestasi belajar matematika siswa SD dalam pembelajaran
daring. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survey dan dilaksanakan pada
siswa SD Kelas IV di Gugus II Kecamatan Pleret Bantul, terdiri dari 5 sekolah yang
terdapat dalam wilayah kecamatan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah 203
siswa dan sampel sebanyak 132 siswa, dengan teknik yang digunakan dalam pengambilan
sampel adalah proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini
menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan SPSS 24.0 Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara self efficacy
terhadap prestasi belajar matematika SD dalam pembelajaran daring. Analisis data
menghasilkan nilai harga t hitung sebesar 5.785 dengan signifikansi 0,000, maka
didapatkan t tabel = 1.978 dimana dapat dilihat dari t hitung > t tabel = 5.785 > 1.978 dan
nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
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PENDAHULUAN
Indonesia pada awal Maret 2020
digemparkan dengan adanya wabah penyakit
yang berasal dari Tiongkok. Penyakit tersebut
merupakan penyakit COVID-19, penyakit
menular yang diakibatkan oleh infeksi virus.
Penyakit ini bisa ditularkan lewat kontak fisik
sentuhan ataupun berjabat tangan dengan
pengidap dan memegang wajah, hidung, serta
mulut oleh tangan yang terpapar virus Corona.
Penyebaran virus tersebut menyebabkan
banyak kerugian dalam segala aspek bidang
kesehatan, perekonomian, politik, social
budaya, keagamaan, dan pendidikan. Bidang
pendidikan di Indonesia menjadi dampak
adanya virus tersebut. Pemerintah membuat
kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar. Peserta didik tetap memperoleh
layanan pembelajaran selama COVID- 19
lewat penyelenggaraan belajar dari rumah
yang sesuai dengan surat edaran pemerintah
tentang pelaksanaan kebijakan pembelajaran
dalam masa darurat penyebaran COVID- 19.
Peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah
tidak mengurangi tanggungjawab guru yang
tetap harus mendidik dan mengajar siswa.
Pembelajaran daring merupakan salah satu
solusi yang digunakan oleh guru untuk tetap
mengajar dan mendidik peserta didik
walaupun tidak bertatap muka secara langsung.
Pembelajaran daring dilakukan oleh guru
melalui beberapa platform diantaranya zoom,
google meet, google classroom, google form,
whatsapp group dan sebagainya.
Pembelajaran daring adalah sistem
pendidikan yang dilakukan dengan tidak
bertatap muka langsung, namun menggunakan
platform yang bisa menunjang proses belajar
mengajar (Hendarini & Wulandari, 2013).
Pembelajaran daring merupakan salah satu
metode yang digunakan untuk memutus mata
rantai penyebaran COVID- 19. Pembelajaran
daring juga tidak melibatkan peserta didik
berkerumun. Semangat siswa pada proses
pembelajaran daring saat ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Faktor tersebut adalah faktor
eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal
merupakan faktor yang berasal dari luar
peserta didik, misalnya berasal dari
lingkungan, baik lingkungan sosial maupun
lingkungan non sosial. Sedangkan faktor

internal merupakan faktor yang berasal dari
dalam diri peserta didik tersebut termasuk
didalamnya self efficacy atau efikasi diri.
Efikasi diri adalah evaluasi diri, apakah
bisa melaksanakan kegiatan yang baik ataupun
kurang baik, tepat ataupun salah, mampu
ataupun tidak mampu mengerjakan sesuatu
sesuai yang dipersyaratkan (Sukmawati et al.,
2013). Sedangkan menurut Wulandari (2013)
efikasi diri adalah keyakinan diri seseorang
pada kemampuannya untuk meraih tujuan
tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa efikasi diri adalah
keyakinan diri untuk dapat menyelesaikan
pekerjaan yang sudah ditentukan. Efikasi diri
dapat menentukan keberhasilan maupun
kegagalan dalam belajarnya. Ketika peserta
didik
mengalami
keberhasilan
dalam
belajarnya maka efikasi dirinya akan
meningkat dan tingginya efikasi diri akan
memotivasi seseorang secara kognitif untuk
dapat bertindak lebih giat. Pembelajaran daring
saat ini dapat berjalan dengan lancar apabila
siswa memiliki self efficacy atau kemampuankemampuan untuk menggerakkan motivasi,
kemampuan kognitif dan tindakan-tindakan
yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan
situasi. Self efficacy memiliki peran penting
untuk menentukan keberhasilan peserta didik
dalam mengerjakan tugas.
Tinggi rendahnya self efficacy yang ada
pada dalam diri siswa akan dapat
mempengaruhi setiap aktivitas yang dilakukan.
Menurut Santrock (Ruliyanti & Laksmiati,
2014), siswa yang memiliki tingkat self
efficacy tinggi akan lebih mungkin untuk dapat
menguasai tugas daripada siswa yang memiliki
tingkat self efficacy yang rendah. Selaras
dengan pendapat Ormrod dalam Musdalifa
(2019)
bahwa: “ketika siswa memiliki
kemampuan yang sama, siswa yang yakin bisa
mengerjakan
tugas
akan
mencapai
keberhasilan dibandingkan dengan siswa yang
tidak yakin akan sukses dalam tugas yang
dikerjakannya.”
Keberhasilan yang dicapai oleh siswa
terdiri dari beberapa macam, salah satunya
yaitu prestasi. Menurut Djamarah (2012)
“prestasi merupakan hasil dari suatu kegiatan
yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara
individual maupun kelompok.” Oleh karena
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itu, prestasi merupakan hasil yang tidak akan
dapat diperoleh tanpa usaha.
Prestasi erat hubungannya dengan
belajar. Menurut Slameto (2013) pandangan
seseorang tentang belajar akan mempengaruhi
tindakan-tindakannya
yang
berhubungan
dengan belajar dan setiap orang mempunyai
pandangan berbeda-beda tentang belajar. Hasil
belajar berkaitan dengan ketercapaian dalam
memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan
yang telah direncanakan sebelumnya (Sanjaya,
2008). Proses belajar mengajar berlangsung
siswa akan mengalami banyak perubahan,
misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu
dan akan mendapatkan pengetahuan yang baru.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh
dari proses perubahan dan perilaku yang
terjadi pada diri siswa.
Prestasi belajar yang baik merupakan
harapan siswa, tidak terkecuali siswa Sekolah
Dasar. Karakteristik siswa kelas tinggi salah
satunya yaitu memandang nilai sebagai tolak
ukur prestasi belajar (Vandini, 2018). Prestasi
belajar yang bagus didapatkan oleh siswa perlu
melakukan usaha yang sungguh-sungguh.
Beberapa usaha yang perlu dilakukan siswa
antara lain: belajar dengan tekun, mengikuti
pembelajaran dengan sungguh-sungguh, rajin
membaca, dan yakin akan kemampuan yang
dimiliki.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan
yang telah dilakukan peneliti di beberapa SD
se-Kecamatan Pleret, serta hasil wawancara
dengan beberapa guru yang mengajar di SD
se-Kecamatan Pleret peneliti memperoleh
informasi bahwa terdapat siswa yang telat
mengumpulkan tugas saat pembelajaran
daring, siswa tidak mengerjakan soal yang
sulit. Selain itu masih ada siswa yang kurang
memiliki
keyakinan
diri
dalam
hal
mengerjakan tugas. Hal ini dapat dilihat dari
masih adanya siswa yang memilih bertanya
kepada orang tuanya daripada berusaha sendiri
untuk menyelesaikan soal yang diberikan.
Selain dari segi keyakinan diri, kebiasaan
belajar siswa juga masih perlu diperbaiki.
Terdapat siswa yang tidak memanfaatkan
waktu yang mereka miliki dirumah untuk
belajar akan tetapi menggunakannya untuk
bermain. Siswa yang memiliki nilai rapor

kurang memuaskan berasal dari siswa yang
kurang percaya diri, kurang antusias dalam
pembelajaran daring, dan mengeluh ketika
mendapatkan tugas atau pekerjaan rumah dari
guru. Jika hal tersebut terus berlanjut akan
mempengaruhi prestasi belajar siswa.
Berdasarkan uraian latar belakang
permasalahan tersebut, guna mengetahui
seberapa besar pengaruh pembelajaran daring
terhadap self efficacy perlu dilakukan
penelitian tentang “Pengaruh Self Efficacy
Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa
SD Dalam Pembelajaran Daring”.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
November – Mei 2021 pada semester genap
2020/2021. Penelitian ini dilaksanakan di kelas
IV Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Pleret
yang terdiri dari 5 sekolah diantaranya yaitu:
SD N Kanggotan, SD N Kauman, SD N
Pungkuran, SD N Putren, dan SD NU
Pemanahan. Desain penelitian yang digunakan
adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini
berjumlah 203 sedangkan teknik pengambilan
sampel menggunakan teknik proporsional
random sampling. Dalam menentukan
besarnya sampel menggunakan tabel Krejcie
sehingga diperoleh 132 sampel. Teknik
pengumpulan data menggunakan dokumentasi
dan angket. Adapun kisi-kisi angket self
efficacy sebagai berikut:
Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen angket self

efficacy
Komponen
Magnitude

Strength

Indikator
Mengerjakan
tugas
yang
sulit
Mengerjakan
tugas sesuai
kemampuanny
a
Pantang
menyerah
dalam
menghadapi
kesulitan
Kerja
keras
atau
usaha
maksimal
Tetap bertahan
pada
situasi
yang sulit
optimisme

No. Item
(+)

(-)

Jumlah
Item

1,3

2,7

4

6,20

4,5

4

8,9,10

12,
13

5

23,25

27,
29

4

17,28

24

3

14,16

15,

4
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terdapat hubungan linier secara signifikan
antara variabel self efficacy terhadap variabel
prestasi belajar.

19

Generality

Menambah
waktu belajar
Mampu
mengerjakan
semua
pekerjaan
dalam waktu
yang
bersamaan
Mengerjakan
tugas
pada
bidang yang
berbeda
Jumlah

26

11,3

21

2

18

3

22

1
30

Pada uji coba instrument diperoleh 3 butir soal
yang tidak valid dari 30 butir soal seluruhnya.
Sedangkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai
koefisien alpha Cronbach sebesar 0,919 yang
berarti reliabel. Teknik analisis data
menggunakan uji normalitas, uji linearitas, dan
uji regresi sederhana.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji coba instrument
yang telah dilaksanakan di SD Jejeran dengan
jumlah data 30 siswa (N=30) dengan taraf
signifikansi 5% maka dapat diketahui r tabel
sebesar 0,361. Hasil uji validitas dengan
bantuan program SPSS 24.0 menunjukkan
bahwa 30 butir yang telah diujikan terdapat 3
butir yang tidak valid atau gugur. Tiga butir
tersebut karena rhitung <rtabel yang terdapat
pada butir soal nomor 5, 25, dan 29.

Berdasarkan hasil perhitungan yang
dilakukan dengan menggunakan analisis
regresi sederhana menggunakan bantuan
SPSS Statistics 24.0 for windows diketahui
bahwa nilai koefisien korelasi (rxly) sebesar
0,452 yang menunjukan bahwa hasil tersebut
bernilai positif, berdasarkan hal itu terdapat
pengaruh positif dari variabel self efficacy
terhadap prestasi belajar matematika SD kelas
IV gugus II Kecamatan Pleret Bantul. S
elanjutnya hasil dari koefisien determinasi
(r2xy) sebesar 0,205 apabila nilai tersebut
diubah ke dalam bentuk persen menjadi
20,5% dari hasil tersebut bahwa self efficacy
dapat menjelaskan 20,5% terhadap perubahan
prestasi belajar dan kemungkinan masih ada
79,5% faktor lain yang bisa mempengaruhi
prestasi belajar siswa yang tidak diteliti oleh
peneliti.
Berdasarkan hasil signifikansi hipotesis
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 <
0,05
dengan
fhitung
sebesar
33.470.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan
bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan
antara self efficacy terhadap prestasi belajar
matematika SD kelas IV Gugus II Kecamatan
Pleret Bantul. Berdasarkan hasil tersebut
dapat disimpulkan terdapat adanya pengaruh
positif dan signifikan self efficacy terhadap
prestasi belajar matematika SD kelas IV
gugus II Kecamatan Pleret Bantul.

Pengujian reliabilitas menggunakan
rumus Alpha Cronbach diketahui bahwa nilai
Cronbach’s Alpha pada variabel self efficacy
sebesar 0,919 > 0,600 dengan jumlah item
sebanyak 27 butir. Berdasarkan hasil tersebut
disimpulkan bahwa kuesioner variabel self
efficacy dapat dikatakan sangat reliabel karena
nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,600.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara self
efficacy terhadap prestasi belajar matematika
SD Kelas IV Gugus II Kecamatan Pleret
Bantul dibuktikan secara statistic dan
diperkuat oleh hasil pengkategorian kelas
interval dengan variabel self efficacy (X)
dilihat dari besarnya mean (M) = 79,43 berada
pada kelas interval 74,25 < X ≤ 87,75 dengan
persentase 42,40% termasuk dalam kategori
tinggi dan variabel prestasi belajar (Y) dilihat
dari mean (M) Selanjutnya dilihat dari nilai
rata-rata (mean) 76,55 yang berada pada kelas
interval 74,9 < X dengan persentase 54,5%
termasuk dalam kategori sangat tinggi.
Berdasarkan
uji
statistic
dan
hasil
pengkategorian kedua variabel tersebut dapat

Uji prasyarat analisis yang terdiri dari
uji normalitas dan uji linearitas. Uji
normalitas
menggunakan
Kolmogorovsmirnov dengan bantuan program SPSS dan
diperoleh nilai sebesar 0,055, most extreme
differences positif sebesar 0,035 dengan nilai
asymp sig 0,200. Berdasarkan nilai aysmp sig
lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa data dari penelitian ini berdistribusi
normal. Sedangkan uji linearitas diperoleh
nilai Deviation from Linearity > 0,05 atau
0,097 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
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disimpulkan bahwa semakin tinggi self
efficacy diikuti oleh peningkatan prestasi
belajar matematika.
Salah satu faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar adalah faktor psikologis.
Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi
prestasi belajar diantaranya self efficacy atau
efikasi diri siswa yang masih rendah. Self
efficacy adalah keyakinan seseorang dalam
mengerjakan sesuatu atau tugas yang telah
diberikan guna mencapai tujuan tertentu.
Tinggi rendahnya efikasi diri seseorang dapat
dilihat dari tiga aspek. Menurut Bandura
(1997: 42-43) terdapat 3 aspek efikasi diri
yaitu level, strength, dan generality. Salah satu
faktor yang mempengaruhi self efficacy
bernilai positif
lainnya yaitu adanya
bimbingan
belajar
orang tua
ketika
pembelajaran daring, orang tua yang
berpengalaman dalam bidang pendidikan
sehingga mampu memberikan motivasi dan
bimbingan, adanya pembelajaran yang
menggunakan platform zoom yang menjadikan
siswa mudah memahami materi ketika
dijelaskan langsung oleh guru, dan dibukanya
sesi tanya jawab ketika pembelajaran melalui
WAG sehingga siswa yang kurang paham
terhadap materi yang telah disampaikan bisa
bertanya kepada guru.
Media pembelajaran daring yang
digunakan pada masing-masing sekolah
bervariasi, dalam penelitian ini SD Kanggotan,
SD Putren, SD Pungkuran, SD NU Pemanahan
menggunakan platform Whats App Group
(WAG) sedangkan SD Kauman menggunakan
platform Whats App Group (WAG) dan Zoom.
Media tersebut digunakan untuk menunjang
proses belajar mengajar dalam pembelajaran
daring.
Menurut Suhery et al. (2020),
pembelajaran daring juga tidak terlepas dari
berbagai kekurangan, yaitu sebagai berikut: 1.)
Kurangnya interaksi antara pengajar dan siswa
atau bahkan antara siswa itu sendiri, bisa
memperlambat terbentuknya values dalam
proses belajar mengajar; 2.) Kecenderungan
mengabaikan aspek akademik atau aspek
sosial dan sebaliknya mendorong aspek bisnis
atau komersial; 3.) Proses belajar dan
mengajarnya cenderung ke arah pelatihan dari
pada pendidikan; 4.) Berubahnya peran guru

dari yang semula menguasai teknik
pembelajaran konvensional, kini dituntut untuk
menguasai teknik pembelajaran dengan
menggunakan
ICT
(Information
Communication Technology); 5.) Siswa yang
tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi
cenderung gagal; 6.) Tidak semua tempat
tersedia fasilitas internet (berkaitan dengan
masalah tersedianya listrik, telepon, dan
komputer).
Berdasarkan
kekurangan
pembelajaran daring tersebut, pembelajaran
daring saat ini masih berjalan dengan lancar.
Kekurangan tersebut bisa dijadikan referensi
pada peneliti selanjutnya.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan tentang pengaruh self efficacy
terhadap prestasi belajar matematika siswa SD
dalam pembelajaran daring ini dapat ditarik
kesimpulan terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan dari variabel self efficacy terhadap
prestasi belajar matematika siswa SD kelas IV
Gugus II Kecamatan Pleret Bantul. Hal
tersebut berarti bahwa semakin tinggi self
efficacy yang dimiliki oleh siswa maka
semakin tinggi pula prestasi belajarnya,
sebaliknya maka semakin rendah self efficacy
yang dimiliki oleh siswa maka berpengaruh
rendahnya prestasi belajarnya.
Pernyataan tersebut dibuktikan dengan
hasil analisis yang telah dilakukan dengan
hasil sebesar 20,5% dengan nilai signifikansi
0,000<0,05 dengan fhitung sebesar 5,785. Bagi
peneliti
selanjutnya
diharapkan
dapat
melakukan penelitian tentang pengaruh self
efficacy terhadap variabel-variabel yang
lainnya atau data penunjang berdasarkan teori
yang digunakan.
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