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Abstrak—Penelitian ex post facto bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan 

penalaran dan self-efficacy terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri di Kecamatan Samarinda Utara pada materi lingkaran tahun pembelajaran 

2013/2014. Dalam penelitian ini self-efficacy (X1) dan kemampuan penalaran (X2) 

berperan sebagai variabel bebas dan hasil belajar matematika siswa (Y) sebagai 

variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri di Kecamatan Samarinda Utara pada tahun pembelajaran 2013/2014. Sampel 

ditentukan dengan menggunakan teknik proportional random sampling, sehingga 

diperoleh sampel sebanyak 12 kelas dengan jumlah 328 siswa. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan tes. Angket digunakan untuk 

memperoleh data self-efficacy, sedangkan tes digunakan untuk memperoleh data 

kemampuan penalaran dan hasil belajar matematika. Analisis data menggunakan 

statistik deskriptif dan analisis jalur dengan taraf signifikan 5%. Berdasarkan analisis 

deskriptif diperoleh skor rata-rata data variabel kemampuan penalaran sebesar 53,585 

tergolong sedang, skor rata-rata data variabel self-efficacy sebesar 79,5 tergolong 

sedang, dan nilai hasil belajar matematika sebesar 55,828 tergolong sedang. 

Berdasarkan hasil analisis inferensial dengan menggunakan analisis jalur, diperoleh 

persamaan struktur pada sub-struktur 1 yaitu                           . 

Dengan perhitungan secara simultan, diperoleh nilai probabilitas (sig F) sebesar 0,000 

dengan α = 0,05, maka sig F < α sehingga terdapat pengaruh secara simultan antara 

kemampuan penalaran dan self-efficacy terhadap hasil belajar matematika. R2 = 0,905 

menunjukkan bahwa kontribusi kemampuan penalaran dan self-efficacy terhadap hasil 

belajar matematika sebesar 90,5%. Secara parsial, nilai probabilitas untuk variabel 

self-efficacy, nilai probabilitas (sig t) sebesar 0,000 dengan α = 0,05, karena sig t < α 

maka self-efficacy berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Untuk kemampuan 

penalaran terhadap hasil belajar matematika (sig t) sebesar 0,000 dengan α = 0,05, 

karena sig t < α maka kemampuan penalaran berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika. Pada analisis sub-struktur 2 yaitu                    dengan 

nilai probabilitas (sig F) sebesar 0,000 dengan α = 0,05, maka sig F < α sehingga 

terdapat pengaruh antara self-efficacy terhadap kemampuan penalaran. Berdasarkan 

analisis inferensial dengan statistik analisis jalur, maka disimpulkan bahwa 

kemampuan penalaran dan self-efficacy berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri di Kecamatan Samarinda Utara pada materi 

lingkaran tahun pembelajaran 2013/2014. 
 

Kata kunci: Kemampuan Penalaran, Self-Efficacy dan Hasil Belajar Matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan  hal penting  dalam pembentukkan pribadi manusia sehingga pemerintah selalu 

melakukan reformasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tinggi rendahnya 

kualitas pendidikan di suatu negaradapat dilihat dari hasil belajar para siswa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor- faktor yang berasal dari 

luar diri siswa (eksternal) dan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa (internal) [1]. Faktor-faktor 

yang berasal dari luar diri siswa digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor-faktor nonsosial dan 

faktor-faktor sosial sedangkan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa digolongkan menjadi dua 

golongan yaitu faktor-faktor fisiologis dan faktor-faktor psikologis. 

Dalam proses pembelajaran, guru akan memberikan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa. 

Soal-soal yang diberikan ketika tahap evaluasi dapat berupa soal cerita, soal pilihan ganda, soal isian, soal 

esai, dan lain-lain. Ketika mengerjakan soal-soal berupa soal cerita, siswa banyak mengalami kesulitan. 
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Hal ini terlihat dari hasil nilai rata-rata siswa pada ujian semester ganjil yang terdapat pada tabel 1 

berikut. 
TABEL 1. DAFTAR NILAI RATA-RATA UJIAN MATEMATIKA SEMESTER I DI KELAS VIII SMP NEGERI 

29 SAMARINDA TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa nilai ulangan semester siswa kelas VIII di salah satu sekolah 

di Kecamatan Samarinda Utara memiliki rerata berada di bawah KKM dimana nilai KKM sebesar 75. Hal 

ini dapat disebabkan rendahnya kemampuan penalaran siswa sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematika dimana kemampuan penalaran merupakan kunci 

agar siswa dapat menganalisa soal yang bersifat cerita.  

Penalaran merupakan suatu proses menarik kesimpulan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak 

diketahui, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar [2]. Penalaran merupakan 

pondasi dalam pembelajaran matematika agar siswa tidak hanya mengahapal rumus tapi juga memahami 

penerapannya di dunia nyata yang akan sering mereka lihat melalui soal cerita. Selain itu, terdapat 

beberapa keuntungan apabila siswa diperkenalkan dengan penalaran, karena dapat secara langsung 

meningkatkan hasil belajar siswa [3]. Hal ini berarti jika siswa diberi kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan bernalarnya dalam melakukan pendugaan-pendugaan atas dasar pengalamannya sendiri 

maka siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep materi yang diajarkan sehingga hasil belajar 

siswa pun akan meningkat. 

Dalam proses pembelajaran, setiap guru akan melakukan tindakan evaluasi untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang telah dialami juga untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal atau tugas yang diberikan. Namun dalam 

pelaksanaannya, evaluasi ini terkadang berjalan kurang baik dikarenakan adanya penyimpangan-

penyimpangan seperti yang peneliti amati saat melakukan PPL di sekolah. Penyimpangan tersebut pada 

dasarnya disebabkan oleh kurangnya keyakinan terhadap diri siswa itu sendiri terhadap kemampuannya 

dalam menyelesaikan tugas. Hal itu membuat siswa tidak percaya dengan hasil usahanya sendiri dan lebih 

memilih untuk mencontek. Siswa yang seperti ini disebut memiliki self-efficacy rendah.  

Self-efficacy didefinisikan sebagai pertimbangan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk 

mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan atau ditentukan, yang akan mempengaruhi tindakan 

selanjutnya [4] dimana ia berusaha menilai tingkat, keumuman, dan kekuatan dari seluruh kegiatan dan 

konteks sehingga self-efficacy seseorang berbeda antara satu bidang dengan bidang yang lain[5]. Oleh 

karena itu, makin tinggi self-efficacy seseorang, makin besar upaya, ketekunan, dan fleksibilitasnya.  

Berdasarkan uraian mengenai kemampuan penalaran dan self-efficacy,dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keduanya merupakan hal yang esensial dalam pembelajaran matematika. Tanpa adanya self-efficacy yang 

tinggi akan menghambat kemauan siswa untuk meningkatkan kemampuan penalarannya, yang lebih 

lanjut akan mempengaruhi hasil belajar matematikanya. Begitu juga siswa dengan self-efficacy yang 

tinggi tapi tidak disertai dengan kemampuan penalaran yang memadai akan membuatnya tersesat pada 

latihan soal dan tidak bisa memaknai permasalahan matematika. Oleh karena itulah keduanya dianggap 

penting dalam proses belajar matematika guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu, dari tinjauan latar belakang inilah peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Pengaruh Kemampuan Penalaran dan Self-Efficacy terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri di Kecamatan Samarinda Utara pada Materi Lingkaran Tahun 

Pembelajaran 2013/2014.” Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan penalaran dan self-

efficacy secara simultan dan parsial terhadap hasil belajar matematika serta mengetahui pengaruh self-

efficacy terhadap kemampuan penalaran siswa kelas VIII SMP Negeri di Kecamatan Samarinda Utara 

tahun pembelajaran 2013/2014. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan penelitian ex post 

facto. Penelitian ex post facto bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat dengan membandingkan 

dua atau lebih kelompok subyek yang berbeda untuk mengukur variabel yang sama [6]. Tipe penelitian 

Kelas Nilai Rata-rata KKM 

VIIIA 

VIIIB 

VIIIC 

VIIID 

VIIIE 

VIIIF 
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ini dipilih oleh peneliti karena peneliti tidak melakukan manipulasi (perlakuan) pada subjek karena 

variabel bebasnya sudah ada sebelum penelitian dan tidak bisa diubah.  

Pada penelitian ini terdiri atas satu variabel bebas (variabel eksogen) yaitu self-efficacy dilambangkan 

dengan X1. Variabel perantara yaitu kemampuan penalaran dilambangkan dengan X2, serta variabel terikat 

yaitu hasil belajar matematika dilambangkan dengan Y. Dalam hal ini variabel X2 dan Y adalah variabel 

endogen [7]. Untuk melihat pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat pada 

penelitian ini dibuat rancangan penelitian. Model rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 1. RANCANGAN PENELITIAN 

Keterangan: 

X1  =  Self efficacy 

X2  =  Kemampuan Penalaran 

Y   =  Hasil Belajar Matematika 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 11 Samarinda yang bertempat di Jalan 

Perjuangan 7, SMP Negeri 26 Samarinda yang bertempat di Jalan Mugirejo, SMP Negeri 29 Samarinda 

yang bertempat di Jalan Pakis Hijau dan SMP Negeri 27 Samarinda yang bertempat di Jalan Solong Gang 

PU tahun pembelajaran 2013/2014 semester genap pada bulan April sampai dengan Mei. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri di Kecamatan Samarinda 

Utara pada tahun pembelajaran 2013/2014. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik proportional 

random sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 12 kelas dengan jumlah 328 siswa yaitu siswa 

yang berasal dari SMP N 11 sebanyak 2 kelas (VIII-A dan VIII-B), SMP N 26 sebanyak 4 kelas (VIII-A, 

VIII-B, VIII-C dan VIII-D), SMP N 27 sebanyak 2 kelas (VIII-D dan VIII-F), dan SMP N 29 sebanyak 4 

kelas (VIII-D, VIII-E, VIII-F dan VIII-H). 

D. Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut. 

a. Angket 

Untuk mengukur self-efficacy digunakan angket yang terdiri dari 30 butir pernyataan, dimana 

angket menggunakan teknik skala likert dengan waktu yang disediakan adalah 20 menit.  

b.   Tes 

1) Tes Kemampuan Penalaran 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan penalaran digunakan tes yang terdiri dari 20 butir 

soal uraian yang mencakup indikator dengan waktu mengerjakan soal 40 menit dan nilai total yang 

diperoleh siswa apabila menjawab benar semua adalah 80. 

2) Tes Hasil Belajar Matematika 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa pada materi Lingkaran di kelas 

VIII SMP Negeri di Kecamatan Samarinda Utara tahun pembelajaran 2013/2014 digunakan tes 

yang terdiri dari 18 butir soal pilihan ganda dengan waktu yang disediakan 40 menit dan nilai total 

yang diperoleh siswa apabila menjawab benar pada semua soal adalah 100. 

2. Uji Coba Instrumen 

Instrumen pada penelitian ini harus diujicobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Uji coba 

dilakukan pada siswa yang termasuk dalam populasi penelitian tetapi tidak terpilih sebagai sampel 

penelitian, yaitu siswa kelas VIII-C di SMP Negeri 29 Samarinda dengan jumlah siswa sebanyak 30 

orang. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik analisis data yang digunakan adalah: 

1. Statistik Diskriptif  

X1 

X2 Y 
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Statistik diskriptif digunakan untuk memberi gambaran dan menyajikan ringkasan dari data 

populasi sehingga informasi apa adanya dari data tersebut bisa diperoleh dengan sistematis dan 

jelas berupa grafik, diagram, kurva, tabel dan sebagainya.  

 

2. Statistik Inferensial  

Statistik inferensial adalah metode statistik yang berguna untuk membuat inferensi tentang 

populasi dari probabilitas sampel [6]. Metode ini digunakan untuk menggambarkan populasi hanya 

dengan menggunakan informasi dari sample yang mewakili populasi tersebut. 

a. Pemeriksaan Asumsi 

Sebelum melakukan analisis data, data yang diperoleh dalam penelitian ini harus dilakukan 

pemeriksaan asumsi yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan uji kelinearan. Hal ini 

merupakan syarat dilakukannya analisis jalur pada data yang sudah diperoleh. 

b. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur yang 

digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk 

sebab akibat [7]. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskriptif Data 

Berdasarkan variabel terikat dan variabel bebas yang diteliti, dan sesuai dengan perumusan 

masalah penelitian, maka data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu data tentang 

self-efficacy (X1), kemampuan penalaran (X2), dan hasil belajar matematika (Y). Adapun jumlah 

sampel penelitian yang telah memenuhi syarat untuk dianalisis berjumlah 328 orang siswa kelas 

VIII SMP Negeri di Kecamatan Samarinda Utara, yakni SMP N 11 Samarinda, SMP N 26 

Samarinda, SMP N 27 Samarinda dan SMP N 29 Samarinda. 

Data dari tiga variabel penelitian masing-masing dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Kemampuan Penalaran 

Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh rata-rata skor 53,5854, standar deviasi sebesar 

14,61845, varians sebesar 213,699, skor tertinggi dan skor terendah masing-masing 79 dan 19. 

Dari data yang diperoleh, siswa yang memiliki kemampuan penalaran sangat rendah sebanyak 

20 siswa atau 6,1% dari seluruh sampel, 83 siswa atau 25,3% dari seluruh sampel memiliki 

kemampuan penalaran rendah, 120 siswa atau 36,6% dari seluruh sampel memiliki kemampuan 

penalaran sedang, 84 siswa atau 25,6% dari seluruh sampel memiliki kemampuan penalaran 

tinggi dan 21 siswa atau 6,4% dari seluruh sampel memiliki kemampuan penalaran sangat 

tinggi.

 b. Self-Efficacy 

Dari perhitungan skor self-efficacy diperoleh rata-rata skor 79,5; standar deviasi sebesar 

10,07920; varians sebesar 101,590; skor tertinggi dan skor terendah masing-masing 100 dan 57. 

Dari data yang diperoleh, siswa yang memiliki self-efficacy sangat rendah sebanyak 20 siswa 

atau 6,1% dari seluruh sampel, 83 siswa atau 25,3% dari seluruh sampel memiliki self-efficacy 

rendah, 122 siswa atau 37,2% dari seluruh sampel memiliki self-efficacy sedang, 82 siswa atau 

25,0% dari seluruh sampel memiliki self-efficacy tinggi dan 21 siswa atau 6,4% dari seluruh 

sampel memiliki self-efficacy sangat tinggi. 

c. Hasil Belajar Matematika 

Dari deskripsi data diperoleh rata-rata skor 55,8277; standar deviasi sebesar 16,44294; 

varians 270,370; skor tertinggi dan skor terendah masing-masing 100 dan 16,70. Dari data yang 

diperoleh, siswa yang memiliki hasil belajar sangat rendah sebanyak 20 siswa atau 6,1% dari 

seluruh sampel, 82 siswa atau 25,0% dari seluruh sampel memiliki hasil belajar rendah, 122 

siswa atau 37,2% dari seluruh sampel memiliki hasil belajar sedang, 82 siswa atau 25,0% dari 

seluruh sampel memiliki hasil belajar tinggi dan 21 siswa atau 6,4% dari seluruh sampel 

memiliki hasil belajar sangat tinggi. 

2. Analisis Inferensial 

 Statistika Inferensial yang digunakan adalah analisis jalur. Analisis jalur ini digunakan untuk 

mencari pengaruh hasil belajar matematika (Y) berdasarkan self-efficacy (X1) dan kemampuan 

penalaran (X2). 

a. Uji Asumsi 
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Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 

analisis. Asumsi analisis yang dimaksud adalah asumsi yang harus dipenuhi agar analisis dapat 

dilakukan untuk keperluan hipotesis. 

1) Uji Normalitas Data 

Untuk menguji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

komputer program SPSS 20.00 melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Dari ketiga variabel 

tersebut diperoleh taraf signifikansi statistik (sig) > α sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima, artinya data kemampuan penalaran, self-efficacy dan hasil belajar matematika siswa 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Uji homogenitas 

Teknik perhitungan uji homogenitas data dengan menggunakan uji Scatter Plot 

Dependent Variable yaitu pola diagram pencar dengan melihat penyebaran nilai-nilai 

residual terhadap nilai-nilai prediksi. Berdasarkan hasil dari SPSS 20.0 untuk homogenitas 

data dengan menggunakan Scatter Plot Dependent Variable diperoleh suatu data yang 

bersifat homogen dengan melihat penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai 

prediksi. Dengan teknik perhitungan B-P-G test diperoleh nilai χ
2
hitung = 8,869, dan χ

2
tabel = 

9,488. Karena nilai χ
2

hitung<χ
2
tabel, yaitu 8,869 < 9,488 maka H0 diterima sehingga 

disimpulkan varians populasi homogen. 

3) Uji Linieritas 

Untuk menguji kelinieran dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20.00 

yaitu test for linearity Berdasarkan perhitungan tersebut taraf signifikansi statistik untuk 

kemampuan penalaran terhadap hasil belajar sebesar 0,062> α  dan taraf signifikansi 

statistik self-efficacy terhadap hasil belajar 0,173 > α maka H0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan model regresi linier. 

b. Uji Hipotesis Penelitian 

1) Analisis Jalur Sub-Struktur 1 

Berdasarkan hasil perhitungan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 

20.0 diperoleh koefisien-koefisien korelasi                                   . 

Dengan menggunakan analisis regresi linier ganda pada SPSS 20.0 dapat dilihat pada 

lampiran diperoleh nilai koefisien            dan           . Lebih lanjut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
TABEL 2. HASIL ANALISIS SUB-STRUKTUR 1 

Variabel 
Koefisien  

Jalur 
thit Sig R R2 Fhit Sig 

Konstanta  -14,242 0,000 

0,951 0,905 1546,425 0,000 X1 0,764 14,984 0,000 

X2 0,197 3,864 0,000 

Untuk besar koefisien residu digunakan rumus: 

                 
  

dimana           
  adalah koefisien determinasi 

 

Pada tabel diperoleh           
         sehingga besar koefisien residu        

            maka diperoleh sisa atau residunya sebesar 9,5%. Setelah koefisien residu 

diperoleh, persamaan diagram jalur menjadi: 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    =0,095 

    =0,746 

    =0,197 

   =0,942 

(Y) 

 

 

(X2) 

   =0,949 

   =0,916 

(X1) 
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Model analisis jalur tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata hasil belajar matematika 

siswa diperkirakan akan meningkat sebesar 0,197 untuk peningkatan skor kemampuan 

penalaran sebesar satu satuan, dan jika ditinjau dari skor self-efficacy maka rata-rata hasil 

belajar matematika siswa akan meningkat sebesar 0,746 untuk peningkatan skor self-efficacy 

sebesar satu satuan. 

a) Pengujian secara simultan  

Hipotesis : 

H0:             

H1:             

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 20.00, diperoleh Fhitung= 

1546,425 dengan probabilitas 0,000. Hal ini berarti p = 0,000 < α, maka H0 ditolak. 

Besarnya pengaruh kemampuan penalaran dan self-efficacy secara simultan terhadap 

hasil belajar matematika adalah 0,905 = 90,5%. Oleh sebab itu, pengujian secara 

individual dapat dilanjutkan.  

b) Pengujian secara parsial 

(1) Self-Efficacy terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 ditolak saat nilai signifikansi statistik 

kurang dari taraf signifikansi pengujian. Berdasarkan hasil analisis dengan program 

SPSS 20.00, diperoleh nilai probabilitas adalah 0,000. Karena p < 0,05 maka H0 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien jalur variabel    (self-efficacy) 

yang diperoleh berarti atau terdapat pengaruh self-efficacy terhadap hasil belajar 

matematika. 

(2) Kemampuan Penalaran terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 ditolak saat nilai signifikansi statistik 

kurang dari taraf signifikansi pengujian. Berdasarkan hasil analisis dengan program 

SPSS 20.00, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena p < 0,05 maka H0 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien jalur variabel    (kemampuan 

penalaran) yang diperoleh berarti atau terdapat pengaruh kemampuan penalaran 

terhadap hasil belajar matematika. 

2) Analisis Jalur Sub-Struktur 2 

Berdasarkan hasil perhitungan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 

20.0 diperoleh koefisien korelasi          . Dengan menggunakan analisis regresi linier 

ganda pada SPSS 20.0 dapat dilihat pada lampiran 35 halaman 267 diperoleh nilai koefisien 

           . Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

TABEL 3. HASIL ANALISIS SUB-STRUKTUR 2 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 
thit Sig R R2 Fhit Sig 

Konstanta  -25,465 0,000 0,942 0,887 2566,850 0,000 

X2 0,942 50,664 0,000     

Untuk besar koefisien residu digunakan rumus: 

               
  

dimana        
  adalah koefisien determinasi 

Pada tabel diperoleh         
         sehingga besar koefisien residu         

           . Setelah koefisien residu diperoleh, persamaan diagram jalur menjadi: 

 
                   

 

 

 

 

 

 

(X1) 

(X2) 

       =0,942      = 0,942 

      = 0,113 

GAMBAR 2. HUBUNGAN SUB-STRUKTUR 1 
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Model analisis jalur tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata skor kemampuan penalaran 

siswa diperkirakan akan meningkat sebesar 0,942 untuk peningkatan skor self-efficacy 

sebesar satu satuan. 

Untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan penalaran, dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 :         

H1 :         

Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 ditolak saat nilai signifikansi statistik kurang dari 

taraf signifikansi pengujian. Berdasarkan hasil analisis dengan program SPSS 20.00, 

diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena p < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya 

terdapat pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan penalaran. 

Berdasarkan hasil dari koefisien jalur pada sub-struktrur 1 dan sub-struktur 2, maka 

dapat digambarkan secara keseluruhan hubungan kausal empiris antar variabel X1, X2 

terhadap Y sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2 diagram analisis jalur menunjukkan bahwa koefisien jalur antara self-

efficacy dan hasil belajar matematika sebesar 0,764 yang menyatakan bahwa, setiap 

perubahan self-efficacy sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan hasil belajar matematika 

sebesar 0,764 satuan, dengan skor kemampuan penalaran adalah tetap. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa self-efficacy memberikan pengaruh positif secara langsung sebesar 

0,764
2
 = 0,584 atau 58,4% terhadap hasil belajar matematika. Artinya, semakin baik self-

efficacy, maka hasil belajar matematika siswa akan semakin baik. Sedangkan koefisien jalur 

antara kemampuan penalaran dan hasil belajar matematika sebesar 0,197 yang menyatakan 

bahwa, setiap perubahan kemampuan penalaran sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan 

hasil belajar matematika sebesar 0,197 satuan, dengan skor self-efficacy adalah tetap. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran memberikan pengaruh positif 

secara langsung sebesar 0,197
2
 = 0,039 atau 3,9% terhadap hasil belajar matematika. 

Artinya, semakin baik kemampuan penalaran, maka hasil belajar matematika siswa akan 

semakin baik. Koefisien determinasi atau besarnya kontribusi self-efficacy (X1) dan 

kemampuan penalaran (X2) berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar matematika 

siswa (Y) adalah 90,5%  dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. 

Pada gambar 3 diagram analisis jalur menunjukkan bahwa koefisien jalur antara self-

efficacy dan kemampuan penalaran sebesar 0,942 yang menyatakan bahwa, setiap perubahan 

self-efficacy sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kemampuan penalaran sebesar 

0,942 satuan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa self-efficacy memberikan pengaruh 

positif sebesar 0,942
2
 = 0,887 atau 88,7% terhadap kemampuan penalaran. Artinya semakin 

GAMBAR 3. HUBUNGAN SUB-STRUKTUR 2 

     = 0,942 ggggg                                  

    = 0,095 

    =0,746 

 

    =0,197 

   =0,942 

 

(Y) 

 

(X1) 

(X2) 

 

   =0,949 

   =0,916 

       =0,113 

GAMBAR 4. HUBUNGAN KAUSAL VARIABEL X1 DAN X2 TERHADAP Y 
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baik self-efficacy maka kemampuan penalaran siswa akan semakin baik. Koefisien 

determinasi atau besarnya kontribusi self-efficacy (X1) berpengaruh terhadap kemampuan 

penalaran (X2) adalah 88,7%  dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. 

 
TABEL 4.  PENGARUH LANGSUNG, PENGARUH TIDAK LANGSUNG, PENGARUH TOTAL DAN 

PENGARUH BERSAMA VARIABEL X1 DAN X2 TERHADAP Y 

Variabel Pengaruh Pengaruh 
bersama Langsung Tidak Langsung 

(Melalui X1) 

Total 

Self-Efficacy  

(X1) 

0,764 0,942    0,197 = 

0,186 

0,764 + 0,186 

= 0,950 

- 

Kemampuan 

Penalaran 
(X2) 

0,197 - 0,197 - 

X1, X2 - - - 0,905 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh self-efficacy secara 

langsung terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,764, sedangkan pengaruh kemampuan 

penalaran secara langsung terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,197. Untuk self-

efficacy, pengaruh secara tidak langsung terhadap hasil belajar matematika karena melalui 

kemampuan penalaran sebesar 0,186 sehingga pengaruh self-efficacy terhadap hasil belajar 

matematika secara keseluruhan sebesar 0,950. Dan pengaruh self-efficacy dan kemampuan 

penalaran secara simultan sebesar 0,905. 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan pada analisis sub-struktur 1 maka model analisis jalur 

sub-struktur 1 dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar matematika sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan penalaran dan self-efficacy secara simultan berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Untuk perhitungan analisis sub-struktur 2 maka model analisis jalur sub-struktur 2 

yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan penalaran sehingga dapat disimpulkan 

bahwa self-efficacy berpengaruh terhadap kemampuan penalaran. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, hasil belajar matematika dapat meningkat, apabila siswa tersebut mempunyai 

kemampuan penalaran yang tinggi dan self-efficacy yang baik. Sebaliknya, siswa yang kemampuan 

penalarannya rendah dan self-efficacynya kurang baik,  maka dapat membuat hasil belajar matematika 

akan menurun. 

1. Pengaruh Kemampuan Penalaran dan Self-Efficacy Secara Simultan terhadap Hasil Belajar 

Matematika 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif antara self-efficacy dan 

kemampuan penalaran secara simultan terhadap hasil belajar matematika. Artinya, semakin baik 

self-efficacy dan kemampuan penalaran siswa maka hasil belajar matematika siswa akan semakin 

baik, begitu sebaliknya. Menurut referensi [8] menyatakan bahwa secara garis besar kemampuan 

dasar matematika dapat diklasifikasikan dalam lima standar, yaitu (1) mengenal, memahami, dan 

menerapkan konsep, prosedur, prinsip  dan ide matematika (2) menyelesaikan masalah matematika 

(mathematical problem solving), (3) bernalar matematika (mathematical reasoning), (4) melakukan 

koneksi matematika (mathematical connection), dan (5) komunikasi matematika (mathematical 

communication). Selanjutnya menurut referensi [8] kelima kemampuan dasar ini merupakan 

kegiatan intelektual tingkat tinggi (high order mathematical  thinking). Ditambahkan juga oleh 

referensi [9] yang menyatakan bahwa kemampuan penalaran merupakan bagian tak terpisahkan 

dalam proses belajar, utamanya dalam mempelajari matematika. Selain itu, self-efficacy yang 

merupakan konstruksi sentral yang akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan, 

dan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya [4]. Perasaan self-efficacy siswa 

mempengaruhi pilihan aktifitas, tujuan, dan usaha serta persistensi mereka dalam aktifitas-aktifitas 

kelas. Dengan demikian self-efficacy pun pada akhirnya mempengaruhi pembelajaran dan prestasi 

siswa. Berdasarkan penjelasan di atas yang didukung dari teori-teori yang diungkapkan oleh 

beberapa ahli menyatakan bahwa kemampuan penalaran dan self-efficacy berpengaruh positif 

secara simultan terhadap hasil belajar matematika. 

2. Pengaruh Kemampuan Penalaran dan Self-Efficacy Secara Parsial terhadap Hasil Belajar 

Matematika 
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a. Pengaruh Self-Efficacy terhadap Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa, semakin tinggi self-efficacy siswa maka hasil 

belajar matematikanya dapat meningkat, demikian pula sebaliknya. Hal ini relevan dengan 

beberapa hasil penelitian dan teori tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika 

siswa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [10], yang menyatakan bahwa mahasiswa yang 

memiliki self-efficacy yang positif terhadap matematika akan mempengaruhi mahasiswa dalam 

pengambilan keputusan dan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya. Makin tinggi 

self-efficacy seseorang, makin besar upaya, ketekunan dan fleksibilitasnya. Sehingga 

mahasiswa dengan self-efficacy yang tinggi akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik 

dibanding dengan mahasiswa dengan self-efficacy yang lebih rendah. 

Referensi [11] dalam penelitiannya yang berjudul hubungan antara efikasi diri dengan 

motivasi belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Pati. Dari hasil penelitiannya diperoleh 

bahwa adanya hubungan yang positif antara efikasi diri dengan motivasi belajar pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Pati. 

Referensi [12] dalam penelitiannya yang berjudul The Impact of Self-Efficacy on 

Mathematics Achievement of Primary School Children. Penelitian tersebut meneliti hubungan 

antara self-efficacy matematika dan prestasi matematika diantara murid sekolah dasar dari kelas 

3, 4, dan 5. Penelitian tersebut menampilkan hubungan yang signifikan antara self-efficacy 

matematika dan prestasi matematika di kelas 3 dan terus meningkat untuk kelas 4 dan 5. 

Siswa dengan  self-efficacy tinggi memiliki kualitas strategi belajar yang lebih baik [13], dan 

memiliki monitoring diri yang lebih terhadap hasil belajar mereka [14] daripada siswa yang 

memiliki self-efficacy rendah. Referensi [15] mengatakan bahwa self-efficacy juga 

mempengaruhi pilihan seseorang dalam pengaturan perilaku, banyaknya usaha mereka untuk 

menyelesaikan tugas, dan lamanya waktu mereka bertahan dalam menghadapi hambatan. 

Akhirnya, self-efficacy mempengaruhi reaksi emosional seseorang, seperti kecemasan dan 

kesusahan, dan pola pikir. Dengan demikian, siswa dengan self-efficacy rendah terhadap tugas 

tertentu lebih berpikir tentang kekurangan pribadi mereka daripada berpikir tentang 

menyelesaikan tugas, pada gilirannya akan menghambat kinerja keberhasilan menyelesaikan 

tugas. 

Berdasarkan penjelasan di atas yang didukung dari teori-teori yang diungkapkan oleh 

beberapa ahli dan relevan dengan beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa, maka self-

efficacy berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika. 

b. Pengaruh Kemampuan Penalaran terhadap Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa, semakin tinggi kemampuan penalaran siswa 

maka hasil belajar matematikanya dapat meningkat, demikian pula sebaliknya. Hal ini relevan 

dengan beberapa hasil penelitian dan teori tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika siswa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [16] dalam penelitiannya yang berjudul 

Mathematics Ability and Science Reasoning as Predictors of Science Achievement among 

African American Students at a Historical Black College or University. Fokus penelitiannya 

adalah pengaruh kemampuan penalaran matematika dan sains matematika terhadap hasil belajar 

siswa. Penelitian tersebut menggunakan analisis pearson product moment yang menunjukkan 

adanya korelasi positif antara variabel-variabel yang telah diteliti. 

Berdasarkan penjelasan di atas yang didukung dari teori-teori yang diungkapkan oleh 

beberapa ahli dan relevan dengan beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

kemampuan penalaran berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika. 

3. Pengaruh Self-Efficacy terhadap Kemampuan Penalaran 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi self-efficacy siswa maka 

kemampuan penalarannya dapat meningkat, demikian pula sebaliknya. Hal ini relevan dengan 

beberapa hasil penelitian dan teori tentang faktor yang mempengaruhi kemampuan penalaran. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh [17] dalam penelitiannya yang berjudul The Influence of 

Academic Attitude and Self-Efficacy towards Students’ Achievement in Private Higher Learning 

Institution. Penelitian tersebut meneliti pengaruh antara sikap akademis dan self-efficacy 

matematika terhadap prestasi matematika. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa sikap akademis 

dan self-efficacy matematika berpengaruh terhadap prestasi matematika siswa dengan 

menggunakan kemampuan penalaran dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika yang 

diberikan. 
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Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa siswa memerlukan kemampuan penalaran dan self-

efficacy yang tinggi untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Sebaliknya, apabila kemampuan 

penalaran siswa rendah dan/atau self-efficacy siswa rendah, maka akan dapat membuat hasil belajar siswa 

menurun. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil adalah 

1. Terdapat pengaruh kemampuan penalaran dan self-efficacy secara simultan terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri di Kecamatan Samarinda Utara pada materi lingkaran 

tahun pembelajaran 2013/2014. 

2. Terdapat pengaruh kemampuan penalaran dan self-efficacy secara parsial terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri di Kecamatan Samarinda Utara pada materi lingkaran 

tahun pembelajaran 2013/2014. 

3. Terdapat pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan penalaran siswa kelas VIII SMP Negeri di 

Kecamatan Samarinda Utara tahun pembelajaran 2013/2014. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang 

dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para pendidik dan orang tua, berkaitan dengan kemampuan penalaran dan self-efficacy 

diharapkan dapat membantu siswa untuk membentuk suatu sikap, perbuatan, dan kebiasaan dalam 

mengikuti pembelajaran, membentuk karakter siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

dampaknya  dapat  meningkatkan  hasil belajar matematika. 

2. Bagi siswa, berkaitan dengan kemampuan penalaran dan self-efficacy, diharapkan siswa dapat 

memberikan alternatif pemecahan dari ketidakmampuan belajarnya sehingga dapat mengubah pola 

pikir dan cara belajar yang lebih baik dan lebih benar. 

3. Bagi peneliti, berkaitan dengan hasil penelitian diharapkan peneliti mampu menemukan faktor-

faktor yang lebih mendasar tentang karakter sikap siswa yang menjadi penentu dalam hasil belajar 

matematika. 
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