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BAB I 

                PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi ini seiring perkembangan zaman juga 

menuntut perkembangan kualitas di segala bidang, baik bidang sosial, 

politik, budaya maupun di bidang pendidikan. Masalah-masalah yang 

dihadapi oleh bangsa-bangsa pada era globalisasi ini khususnya di 

Indonesia adalah masalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. 

Berdasarkan masalah tersebut khususnya pada bidang pendidikan adalah 

bagaimana menciptakan kualitas siswa yang unggul dan berkualitas di 

masa yang akan datang. Adapun tujuan pendidikan adalah 

mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga dapat berfungsi 

sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dirinya juga kebutuhakn masyarakat 

luas. Proses pendidikan yang ada diharapkan dapat membuat individu 

menguasi pengetahuan yang ada dan juga dapat diaplikasikan untuk 

menyelesaikan segala promblematika kehidupan. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan 

maka perlu diadakan perbaikan dan peningkatan standarisasi sistem 

pendidikan yang sudah ada dan perlu disesuaikan dengan perkembangan 

yang terjadi. Tentu saja perubahan ini menyangkut kurikulum dan 

standarisasi nilai. 
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Peningkatan baik dari segi pelayanan maupun mutu pendidikan ini 

pemerintah memiliki harapan besar untuk dapat mengangkat sektor 

pendidikan Negara untuk dapat sejajar dan bersaing dengan sistem dan 

mutu pendidikan di Negara maju lainnya. Selain kerja keras pemerintah 

diperlukan juga partisipasi dan peran serta dari masyarakat lain, baik siswa 

maupun tenaga pengajar. 

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang 

dilakukan oleh tenaga pengajar adalah bagaimana cara mengajar yang 

dapat membuat siswa menjadi lebih unggul. Pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru adalah dengan presentasi kelompok disertai dengan diskusi 

kelompok. Cara seperti ini menuntut siswa untuk belajar secara mandiri 

dan dituntut untuk memahami materi dan memecahkan persoalan berupa 

pertanyaan  pertanyaan yang diajukan sehingga seluruh siswa dituntut 

untuk aktif berdiskusi. Siswa-siswa juga diharapkan berdiskusi dengan 

teman ataupun bertanya kepada guru mengenai materi yang tidak 

dimengerti. Dengan cara seperti itu diharapkan siswa dapat lebih 

memahami materi dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan persoalan 

dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. 

SMK TI-Garuda Nusantara Kota Cimahi adalah sekolah yang 

memiliki tujuan menghasilkan siswa-siswa yang bermutu dan berwawasan 

internasional sejalan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

SMK TI-Garuda Nusantara Kota Cimahi ini berdiri selama 5 tahun dan 

memiliki lima jurusan, antara lain jurusan Rekayasa Perangkat Lunak 

(RPL), Multimedia, Animasi, Teknik Komputer Jaringan (TKJ), dan 
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Teknik Jaringan Akses (TJA). Jurusan Multimedia adalah salah satu 

jurusan yang banyak mengikuti perlombaan dan meraih prestasi. 

Jurusan Multimedia terdiri dari lima belas kelas yaitu lima kelas 

untuk kelas X, lima kelas untuk kelas XI, dan lima kelas untuk kelas XII.  

Setiap tingkatannya terdapat kelas unggulan yang terdiri dari siswa-siswa 

yang memperoleh nilai tertinggi di angkatannya. Nilai diperoleh 

berdasarkan nilai akhir yang di ranking dari seluruh siswa dan yang 

memperoleh ranking 1-40 adalah siswa-siswa yang dapat masuk ke dalam 

kelas unggulan. Kelas unggulan yang terdapat di jurusan Multimedia SMK 

TI-Garuda Nusantara Kota Cimahi adalah kelas X-2, XI-1 dan kelas XII-2. 

Metode pengajaran yang dilakukan di SMK TI-Garuda Nusantara 

adalah dengan metode presentasi. Diharapkan dengan metode presentasi, 

membuat siswa menjadi mandiri, aktif , lebih memahami materi yang 

diajarkan, namun pada mata pelajaran matematika, siswa merasa sulit dan 

sering mendapatkan hambatan karena materi yang banyak dan rumus-

rumus yang rumit,  sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas dan melakukan presentasi. Di kelas XI Multimedia I 

memiliki siswa sebanyak 40 orang. Metode presentasi dilakukan 

berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4  5 orang, sehingga terdiri 8 

kelompok. Pembagian materi presentasi disesuaikan dengan RPP 

(rancangan pelaksanaan pendidikan) sehingga kelompok presentasi harus 

benar-benar menguasi dan memahami materi yang akan dipresentasikan. 

Pelajaran matematika berhubungan dengan rumus-rumus yang sulit untuk 
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dimengerti, hal tersebut yang sering kali membuat siswa-siswa merasa 

kesulitan. 

Pelajaran matematika dalam jurusan multimedia dianggap sebagai 

mata pelajaran yang penting, karena dalam jurusan multimedia siswa 

diharapkan dapat membuat suatu program maupun animasi atau video 

yang dalam pembuatannya memerlukan kesesuaian antara waktu dan 

gerak dan dalam penyususan coding program membutuhkan pemahaman 

akan rumus matematika.  

Dalam pelajaran matematika, siswa tidak hanya dituntut untuk 

memahami rumus-rumus yang rumit tetapi juga siswa dituntut untuk 

mendapatkan sumber materi pembelajaran sendiri, tidak hanya dari buku 

acuan sekolah tetapi juga diharuskan mencari sumber materi dari buku 

lainnya ataupun juga dari internet. Siswa dituntut untuk aktif dalam 

bertanya kepada guru, aktif dalam diskusi kelompok seperti bertanya 

kepada angota kelompok lain ataupun juga menanggapi, sehingga siswa 

dapat menyatakan pendapatnya dan siswa dituntut untuk menguasi materi 

khususnya materi yang menjadi tugas untuk dipresentasikan kepada 

teman-temannya, karena guru hanya akan menjelaskan apa yang menjadi 

inti dari pembahasan dan akan menjelaskan kembali apabila ada siswa 

yang bertanya. Tuntutan tersebut tentunya didukung oleh sarana prasana 

dari pihak sekolah antara lain diadakannya internet wi-fi, laboratorium, 

perpustakaan, dan sarana elektronik lainnya untuk presentasi seperti 

laptop, OHV, layar proyektor dan in focus.



5 
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 

40 Siswa-siswa XI Multimedia I SMK TI-Garuda Nusantara merasa ragu 

akan kemampuannya karena materi pelajaran matematika  dan rumus-

rumus yang sulit dipahami membuat mereka sulit untuk membuat tugas-

tugas apalagi presentasi. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat siswa 

yang sering menunda-nunda mengumpulkan tugas karena merasa takut 

salah dengan tugas yang telah dikerjakannya. Ada pula siswa yang merasa 

sulit dalam tugas tertentu, tetapi siswa tersebut tidak mau berusaha untuk 

mencari jalan keluar dengan bertanya kepada guru, kepada teman ataupun 

mencari materi sendiri sehingga siswa tersebut lebih memilih menyontek 

kepada teman ataupun meminta teman mengerjakan tugasnya karena siswa 

tersebut tidak yakin akan kemampuannya dalam mengerjakan tugas 

tersebut. Bahkan ada siswa yang ketika di tanya oleh guru memilih diam 

karena takut salah,  padahal siswa tersebut mengetahui jawaban yang 

benar dari pertanyaan guru tersebut. Siswa juga banyak yang cepat puas 

dengan nilai yang telah diraihnya, padahal nilai tersebut masih berkisar 

pada standar rata-rata nilai matematika, ada juga siswa yang menyatakan 

sempat bolos untuk menghidari pelajaran matematika, karena menurutnya 

mereka merasa tidak mampu untuk mengerjakan tugas matematika, namun 

disamping hal tersebut siswa merasa sudah belajar, sudah mengikuti les 

matematika, sudah mencari materi di berbagai buku tetapi tetap tidak 

yakin akan kemampuannya. Itu semua merupakan hal  hal yang 

mengindikasikan bahwa siswa memiliki keyakinan yang rendah akan 

kemampuanya untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran matematika. 
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Berdasarkan fenomena di atas mengindikasikan bahwa siswa 

memiliki self efficacy yang rendah. Self efficacy adalah keyakinan 

mengenai kemampuan yang dimiliki oleh sesesorang untuk mengatur dan 

melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang 

ingin dicapai (Bandura, 1997).  

Disamping hal tersebut, terdapat 5 siswa yang selalu ditunjuk 

untuk menjadi ketua kelompok oleh gurunya. Siswa tersebut mendapatkan 

nilai tinggi dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Menurut guru 

matematika, siswa tersebut tergolong siswa yang aktif dibandingkan 

dengan siswa lainnya. Mereka selalu mencoba menjawab pertanyaan dari 

guru, bertanya kepada guru jika ada yang tidak dimengerti dan selalu 

menjadi tempat bertanya siswa-siswa lainnya yang tidak mengerti 

pelajaran matematika. Mereka juga selalu berusaha untuk dapat mencapai 

nilai yang baik pada mata pelajaran matematika meskipun sulit dengan 

selalu belajar bersama dan mengikuti les. Apabila mendapatkan nilai 

buruk, siswa tersebut selalu bertanya kepada guru matematika mengenai 

kesalahannya dan menanyakan jawaban yang benar. Siswa tersebut juga 

sering dijadikan sumber menyontek siswa lainnya. Hal tersebut 

menunjukkan siswa yang memiliki keyakinan akan kemampuan dalam 

menjalankan proses pembelajaran matematika yang tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa-siswa kelas XI 

Multimedia I SMK TI Garuda Nusantara kota cimahi, siswa-siswa 

memiliki pengalaman prestasi matematika yang berbeda setiap siswanya, 

namun pada saat kelas X nilai matematika siswa-siswa tersebut di atas 
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rata-rata bahkan mencapai nilai tertinggi dibandingkan kelas yang lainnya. 

Siswa-siswa juga melihat pengalaman orang lain yang positif dapat 

meningkatkan kepercayaan akan kemampuannya, kondisi fisiologi dan 

mood juga dirasakan berbeda, ketika siswa merasa sakit maka 

pembelajaran dirasakan tidak maksimal.   

Berkenaan dengan permasalahan yang di hadapi oleh siswa kelas 

XI Multimedia I SMK-TI Garuda Nusantara terdapat 34 siswa merasa 

cemas ketika akan datang hari pelajaran matematika, ada siswa yang 

mengeluhkan sakit kepala setiap pagi ketika akan belajar matematika, sakit 

kepala berlangsung sebelum pembelajaran matematika hingga pelajaran 

matematika selesai siswa baru merasa lebih baik. Keluhan banyak 

dirasakan pada siswa yang akan melakukan presentasi, siswa tiba-tiba 

merasa sakit perut ketika akan menjelang presentasi matematika, keluhan 

tersebut masih ada walaupun siswa mengaku sudah sarapan sebelum pergi 

ke sekolah. Ada pula siswa yang mengalami kesulitan untuk tidur hanya 

memikirkan pelajaran matematika esok hari.  Keluhan tersebut tidak 

sedikit membuat siswa harus meninggalkan kelas matematika dan 

beristirahat di UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Siswa juga merasa mudah 

marah kepada teman-temannya jika ada yang menanyakan atau membahas 

mata pelajaran matematika. Siswa-siswa juga mengeluhkan gangguan 

ketika belajar, seringkali siswa-siswa mudah lupa pada materi matematika 

dan siswa-siswa sulit memahami materi matematika meskipun sudah 

berdiskusi dengan temannya dan dijelaskan oleh guru, sehingga mereka 

seringkali bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Setiap pelajaran 
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matematika, banyak siswa yang sering kali mondar mandir izin ke WC 

untuk buang air. Siswa-siswa tersebut menyatakan bahwa mereka merasa 

cemas ketika pembelajaran matematika, hingga tangan terasa dingin dan 

berkeringat. Menurut siswa-siswa tersebut hal itu akan berakhir setelah 

pelajaran matematika usai, dan hal tersebut kembali berulang setiap 

pelajaran matematika dilaksanakan. 

 Siswa-siswa tentunya tidak dapat menjalankannya sendiri. Siswa-

siswa tersebut membutuhkan adanya dorongan agar siswa dapat 

menjalankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Dorongan 

tersebut dapat berasal dari significant others atau dari individu yang 

penting. Dalam hal ini siswa membutuhkan dukungan sosial dari wali 

kelas, yaitu individu penting yang terdapat di sekolah. Siswa-siswa 

memang membutuhkan dukungan dari orangtua, tetapi dalam lingkungan 

sekolah yang merupakan individu yang penting adalah wali kelas, yaitu 

guru yang selalu menjadi tempat siswa bertanya dan menceritakan keluh 

kesah selama melaksanakan proses belajar mengajar untuk memecahkan 

masalah dalam wujud dukungan sosial. Dukungan sosial tersebut dapat 

berupa  emotional support,  esteem support, instrumental support dan 

informational support (Sarafino, 1990). 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari siswa kelas XI 

Multimedia I SMK TI- Garuda Nusantara, siswa-siswa memaknakan 

bahwa wali kelas selalu bertanya mengenai perkembangan pembelajaran 

matematika, siswa diajak sharing mengenai hambatan-hambatan yang 

dialami dalam pembelajaran matematika. Siswa memaknakan bahwa wali 
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kelas selalu memberikan nasehat-nasehat mengenai apa yang harus 

dilakukan untuk memahami pelajaran matematika seperti menasehati agar 

terus belajar, mencari informasi, jangan menyontek dan jangan melakukan 

hal-hal yang merugikan seperti bolos karena pelajaran matematika. Siswa-

siswa kerap kali mengeluh mengenai pelajaran matematika, dan wali 

kelaspun selalu memberikan saran untuk melakukan belajar kelompok 

dengan teman-temannya, diskusi diluar jam pelajaran dengan guru, juga 

bertanya kepada kakak kelas yang pintar dalam pelajaran matematika. 

Siswa-siswa juga selalu diberikan semangat dan didorong bahwa 

sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk berhasil dalam pelajaran 

matematika dengan mendapatkan nilai yang bagus oleh wali kelasnya. 

Siswa juga memaknakan bahwa wali kelas juga seringkali memberikan 

pinjaman buku, memberikan contoh soal-soal latihan matematika tahun 

lalu yang digunakan untuk latihan bagi siswa-siswanya. Siswa  siswa 

juga mendapatkan bimbingan mengenai orientasi masa depannya seperti 

gambaran untuk pekerjaan maupun perguruan tinggi. Siswa-siswa kelas XI 

Multimedia I juga sering mengadakan diskusi dengan wali kelas, 

mengadakan belajar tambahan juga membahas soal-soal matematika 

dengan wali kelas. Walaupun demikian, masih saja terdapat siswa yang 

memiliki keyakinan akan kemampuan memahami pelajaran matematika 

yang rendah. 

Berdasarkan pemaknaan siswa mengenai dukungan dari wali kelas, 

siswa merasa terbantu dan menjadikan siswa lebih semangat dalam 

menjalankan proses belajar matematika. Namun demikan juga terdapat 
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siswa yang memaknakan bahwa dukungan tersebut hanya bertahan sesaat 

bagi dirinya. Siswa merasa setelah diberikan dukungan menjadi yakin 

akan kemampuannya pada mata pelajaran matematika, tetapi setelah 

menjalankan proses pembelajaran matematika siswa merasa tidak yakin 

kembali akan kemampuannya dalam mengerjakan tugas matematika dan 

melaksanakan proses pembelajaran matematika. Terdapat pula siswa yang 

tidak memaknakan dukungan wali kelas, siswa tersebut merasa bahwa 

wali kelas tidak memperhatikannya, tidak pernah memberikan dorongan, 

tidak pernah memberikan nasehat dan tidak pernah menolong siswa ketika 

siswanya menghadapi kesulitan dalam pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal psikologi (Niken 

Widanarti  & Aisah Indati, 2002) menjelaskan bahwa dengan diberikan 

informational support berupa pemberian saran, nasehat dan bimbingan 

akan dapat meningkatkan self efficacy siswa, namun menurut (Sarafino, 

2011) dukungan sosial dapat diberikan dengan dukungan jenis lainnya 

berupa emotional support, esteem support, instrumental support. Hal 

tersebut juga berkenaan dengan fenomena yang ditemukan bahwa siswa 

telah diberikan dukungan berupa pemberian saran, nasehat, bimbingan 

bahkan dukungan jenis lainnya berupa emotional support, esteem support,

instrumental support, namun masih terdapat siswa yang memiliki self 

efficacy yang rendah. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Hubungan antara pemaknaan dukungan sosial wali 
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kelas dengan self efficacy  siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 

XI Multimedia I SMK TI- Garuda Nusantara. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran matematika yang dilakukan di SMK TI- Garuda 

Nusantara menuntut siswa untuk mandiri dan aktif. Siswa diharapkan 

dapat memahami materi serta rumus-rumus sehingga siswa mampu untuk 

mengerjakan tugas dan melakukan presentasi. Siswa-siswa juga harus 

mencari sumber materi pembelajaran dengan sendirinya dari buku ataupun 

dari internet. Siswa dituntut untuk aktif berdiskusi dengan teman-teman. 

Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya bukan kegiatan yang mudah untuk 

dijalani, untuk menjalankannya dibutuhkan keyakinan pada diri siswa 

bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengatur dan melaksanakan segala 

kegiatan-kegiatan tersebut, namun demikian siswa-siswa kelas XI 

Multimedia I SMK TI- Garuda Nusantara merasa ragu akan 

kemampuannya apakah mereka dapat memahami materi dan rumus-rumus 

matematika untuk mengerjakan tugas dan presentasi sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran matematika. 

Keyakinan akan kemampuan untuk mengatur dan melaksanakan 

serangkaian perilaku dalam mencapai tujuan menurut (Bandura, 1997)

dinamakan Self Efficacy. Self efficacy dalam penelitian ini keyakinan 

terhadap kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa untuk mengatur dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk dapat menguasi materi dan rumus-

rumus matematika sehingga siswa-siswa mampu dalam mengerjakan tugas 
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dan melakukan presentasi sesuai dengan tuntutan pembelajaran 

matematika. 

Dalam menghadapi permasalahan tuntutan pembelajaran 

matematika, siswa membutuhkan dorongan, feedback, nasehat ser ta saran-

saran dari significant others untuk menjalankannya. Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan significant others adalah wali kelas. Memberikan 

dukungan kepada murid dalam menetapkan tujuannya dapat meningkatkan 

self efficacy siswa (Bandura, 1997).

Siswa-siswa kelas XI Multimedia I SMK TI- Garuda Nusantara 

memaknakan adanya dukungan dari wali kelas. Dalam hal ini meliputi 

pemberian persuasi secara verbal, dorongan untuk maju, bantuan langsung 

berupa materi atau jasa, memberikan nasehat atau petunjuk, dan 

memberikan saran-saran untuk mengatasi masalahnya. Dukungan Dalam 

hal ini adalah dukungan sosial yang meliputi emotional support, esteem 

support, instrumental support, informational support.

Dukungan wali kelas dapat dimaknakan oleh siswa melalui 

interaksi yang terjalin antara siswa dan wali kelas dalam kegiatan di 

sekolah sehari-hari. Melalui interaksi tersebut, siswa dapat memberikan 

pemaknaan terhadap dukungan yang diberikan wali kelas tersebut. Apakah 

itu pemaknaan positif atau negatif. Selain itu juga dapat memaknakan 

bahwa wali kelas memberikan kenyamanan, perhatian, penghargaan dan 

pertolongan kepada dirinya. Tentunya dukungan wali kelas tersebut dapat 

dimaknakan oleh siswa dengan berbeda-beda. 
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 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti pemaknaan 

dukungan wali kelas dengan self efficacy  siswa pada mata pelajaran 

matematika di kelas XI Multimedia I SMK TI- 

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah diatas, maksud dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan 

antara dukungan sosial wali kelas dengan self efficacy siswa pada mata 

pelajaran matematika di kelas XI Multimedia I SMK TI- Garuda 

Nusantara. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data empirik dan 

objektif mengenai : 

1. Bagaimana pemaknaan dukungan sosial wali kelas pada mata pelajaran 

matematika di kelas XI Multimedia I SMK TI- Garuda Nusantara Kota 

Cimahi. 

2. Bagaimana self efficacy siswa pada mata pelajaran matematika di kelas XI 

Multimedia I SMK TI-Garuda Nusantara Kota Cimahi 

3. Keeratan  hubungan antara pemaknaan dukungan sosial wali kelas dengan 

self efficacy  siswa pada mata pelajaran matematika di kelas XI 

Multimedia I SMK TI- Garuda Nusantara Kota Cimahi. 
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I.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, 

diantaranya : 

I.4.1 Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa 

informasi tambahan yang bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu-ilmu Psikologi terutama kajian Psikologi Pendidikan 

yang berkaitan dengan dukungan sosial dan self efficacy.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

bagi penelitian selanjutnya yang berminat meneliti dukungan sosial 

dan self efficacy.

I.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Siswa 

Bagi siswa-siswa kelas XI Multimedia I SMK-TI Garuda 

Nusantara diharapkan dapat meningkatkan keyakinan dirinya 

khususnya dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya keyakinan 

akan kemampuan diri tersebut, siswa dapat bertahan dan mengarahkan 

usahanya dalam berbagai situasi. Meskipun harus menghadapi 

hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran matematika. 
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b. Wali Kelas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

untuk wali kelas untuk selalu memberikan dukungan sosial yang tepat 

berupa emotional support, esteem support, instrumental support, 

informational support untuk meningkatkan self efficacy siswa. 

 


