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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak 

dan masa dewasa yang mana melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-

emosional (Santrock, 2007). Secara kasar, usia masa remaja berlangsung di antara 

usia 11 tahun sampai dengan usia 19 atau 20 tahun (Papalia, 2014). Fase remaja 

sebagai segmen perkembangan individu yang sangat penting ini juga diawali 

dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mulai mampu untuk 

bereproduksi (Yusuf, 2006). Mengacu pada usia perkembangan, pada umumnya 

masa remaja terjadi saat individu duduk sebagai siswa di bangku SMP, SMA, dan 

sebagian lagi sebagai mahasiswa (Thalib, 2017).  

Pada setiap peralihan sekolah, dari SD, SMP, hingga SMA dan kemudian 

perguruan tinggi, nilai-nilai yang dicapai oleh remaja cenderung menurun, 

penurunan ini utamanya disebabkan oleh standar akademik di sekolah yang lebih 

ketat (Berk, 2012). Menurut Eccles dan Roeser (2003) adanya transisi sekolah pada 

tahun-tahun awal masa remaja juga menyebabkan terjadinya penurunan keterikatan 

dengan sekolah, prestasi, serta motivasi akademik pada siswa. 

Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk 

bertingkah laku (Afiif & Makkulau, 2016). Motivasi akademik adalah bidang 

motivasi yang membahas mengenai alasan siswa untuk terlibat dalam tugas 

akademik, karena alasan tersebut mempengaruhi strategi kognitif siswa, pilihan 

tugas, serta persepsi siswa terhadap kompetensi dirinya (Gredler, 2011). Motivasi 
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akademik merupakan faktor yang mempengaruhi siswa untuk dapat memutuskan 

antara tujuan akademis atau rekreasi (Hofer & Fries, 2016).  

Siswa dengan motivasi akademik yang rendah cenderung memiliki resiko 

yang lebih tinggi terkait dengan kompetensi mereka di sekolah, baik pada masa 

kanak-kanak, remaja, maupun pada masa dewasa awal (Gottfried, 2008). Motivasi 

akademik tidak hanya penting dalam membuat siswa untuk dapat terlibat dalam 

kegiatan akademik, tetapi juga berperan penting dalam menentukan seberapa 

banyak siswa akan belajar dari aktivitas yang mereka lakukan atau informasi yang 

mereka dapatkan (Slavin, 2006). 

Pemberitaan yang dimuat di Krjogja.com edisi Jum’at, 7 Mei 2021 lalu 

memberitakan terdapat sebanyak 1000 siswa di Sleman yang putus sekolah. 

Berdasarkan data tahun 2019, sebanyak 1000 anak usia 7 sampai 18 tahun di 

Kabupaten Sleman dilaporkan putus sekolah. Permasalahan tersebut utamanya 

bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi lebih banyak dikarenakan anak yang 

malas sehingga tidak ingin sekolah. “Putus sekolah ini bukan karena faktor 

ekonomi. Tapi lebih pada faktor lingkungan atau pergaulan. Hal itu menyebabkan 

anak tak ingin sekolah atau justru memilih bekerja.” Ujar Ery Widaryana selaku 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan subjek pertama berinisial (N), 

subjek adalah siswa kelas XI, di salah satu SMA swasta di kota X. Menurut subjek, 

ia sering merasa malas dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Subjek merasa tidak 

memiliki semangat untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di sekolahnya dengan 

baik. Subjek berangkat ke sekolah setiap harinya hanya sekedar untuk formalitas 
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saja. Saat ada tugas atau ulangan, subjek juga mengerjakannya secara asal-asalan 

tanpa memikirkan bagaimana hasilnya nanti. Hal ini utamanya dikarenakan subjek 

merasa bahwa dirinya bukan murid yang pintar, sehingga percuma saja meskipun 

ia berusaha sekeras dan serajin apapun, ia tetap tidak akan bisa mendapatkan hasil 

yang memuaskan di sekolah. Selain itu, subjek juga jarang berinteraksi maupun 

berkomunikasi dengan orang tuanya. Kedua orang tua subjek juga hampir tidak 

pernah menanyakan bagaimana sekolah subjek, keduanya juga cenderung abai 

dengan nilai dan hasil akademik subjek di sekolah, yang mana semakin membuat 

subjek merasa tidak memiliki alasan untuk dapat bekerja keras pada kegiatan 

akademik di sekolah. 

Subjek wawancara kedua berinisial (D), subjek adalah salah satu siswa kelas 

XI. Subjek merasa memiliki kemampuan yang kurang di bidang akademis, 

sehingga ia merasa pelajaran dan tugas-tugas di sekolahnya sangat sulit dan 

membuatnya kewalahan. Kondisi ini kemudian membuat subjek menjadi malas 

untuk terlibat dalam kegiatan akademis disekolah, sehingga daripada 

menghabiskan waktunya untuk pusing dikarenakan mengerjakan tugas sekolah, 

subjek lebih memilih menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal lain yang 

menurutnya menyenangkan. Disamping itu, kedua orang tua subjek juga cenderung 

tidak kurang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah subjek seperti saat ada 

pertemuan antara orang tua dan guru disekolah. Saat ada rapat disekolah orang tua 

subjek jarang datang dengan alasan sibuk bekerja. Begitupun saat pengambilan 

rapor di sekolah, alih-alih orang tua subjek, rapor subjek selalu diambilkan oleh 

tetangga subjek yang kebetulan memiliki anak yang bersekolah ditempat yang sama 
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dengan subjek dan kemudian saat sampai rumah baru ditanda tangani oleh orang 

tuanya itupun tanpa melihat nilai-nilai subjek terlebih dahulu. Hal ini semakin 

membuat subjek merasa bahwa sekolah bukanlah hal yang terlalu penting sehingga 

ia tidak memiliki alasan untuk berusaha keras mendapatkan hasil yang memuaskan 

di sekolah. 

Subjek ketiga berinisial (D), yang merupakan siswa kelas XII disalah satu 

SMA Swasta di Kota X. Tidak jauh berbeda dengan kedua subjek sebelumnya, 

subjek ketiga juga merasa bahwa dia merupakan siswa yang kurang pintar 

disekolah. Saat ada tugas sekolah, subjek lebih memilih untuk melihat tugas milik 

temannya daripada mengerjakan sendiri, karena ia merasa nilainya akan lebih buruk 

jika ia mengerjakan tugasnya dengan kemampuannya. Semakin sulitnya tugas 

sekolah dari tahun ke tahun dan kemampuan akademis yang minim membuat subjek 

tidak memiliki rencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga ia tidak 

terlalu memperdulikan nilai dan hasil akademisnya di sekolah. Disamping itu, 

subjek tidak terlalu dekat dan cenderung memiliki interaksi yang minim dengan 

kedua orang tuanya. Subjek hanya berkomunikasi dengan orang tuanya saat ada 

kepentingan saja. Orang tuanya tidak pernah peduli dengan tiap keputusan yang 

diambil subjek mengenai sekolahnya. Oleh karena itu, subjek merasa kedua orang 

tuanya tidak peduli dengan ia maupun sekolahnya sehingga membuat subjek 

semakin merasa tidak perlu bersusah payah pada kegiatan akademisnya di sekolah. 

Motivasi akademik siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah efikasi diri (Ormrod, 2009). Efikasi diri didefinisikan sebagai 

keyakinan seseorang tentang seberapa efektif dia dapat mengendalikan dirinya 



5 

 

sendiri, pikiran atau perilakunya, terutama ketika dimaksudkan untuk memenuhi 

tujuan pribadi (Gillibrand, Lam, & O’donnell, 2016). Efikasi diri merupakan 

kepercayaan diri seseorang pada kemampuan dirinya untuk dapat melakukan tugas 

tertentu yang diberikan (Linnenbrink & Pintrich, 2000). Efikasi diri adalah 

keyakinan seseorang tentang apakah dia mampu dengan sukses menyelesaikan 

tugas yang diberikan (Greene, 2018).  

Keyakinan siswa tentang efikasi dirinya tidak hanya berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan siswa, tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat pada 

motivasi siswa untuk dapat bertindak sesuai dengan penalaran moral dan keputusan 

yang telah diambil siswa sebelumnya (Bear, 2010). Efikasi diri mempengaruhi 

motivasi siswa melalui penetapan tujuan, siswa dengan efikasi diri yang tinggi di 

area tertentu cenderung akan menetapkan tujuan yang lebih tinggi, mengurangi rasa 

takut akan kegagalan, dan menemukan strategi baru ketika strategi lama gagal 

(Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2013). Ketika menemui tugas yang sulit, siswa 

dengan efikasi diri yang tinggi juga akan cenderung berusaha dengan lebih gigih 

(Zimmerman & Cleary, 2005). Sebaliknya, siswa dengan efikasi diri yang rendah 

akan cenderung lebih memilih untuk menghindari tugas-tugas yang memiliki 

banyak tantangan dengan tingkat kesulitan tinggi (Ariana & Soetjiningsih, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fulgencio, dkk (2021) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Amidst Online Learning in the Philippines: The Self-Efficacy and 

The Academic Motivation of the Senior High School Students from Private School” 

menunjukkan adanya hubungan positif antara efikasi diri dan motivasi akademik 

pada siswa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tipon, dkk (2021) dengan judul 
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“The Self-Efficacy and its Relationship to the Academic Motivation of the Senior 

High School Student from Public School Amidst the New Normal Education in the 

Philippines” juga menunjukkan hasil yang serupa, bahwa efikasi diri terbukti 

berhubungan positif dengan motivasi akademik pada siswa. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi pula motivasi akademik pada siswa. 

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi akademik pada siswa adalah 

keterlibatan orang tua (Jeynes, 2011). Hill, dkk (Hill, 2009) mendefinisikan 

keterlibatan orang tua dalam pendidikan sebagai interaksi antara orang tua dengan 

sekolah dan dengan anak-anak mereka yang ditujukan untuk mempromosikan 

keberhasilan akademis anak. Secara pragmatis, keterlibatan orang tua juga berarti 

orang tua mengambil bagian dalam mengembangkan jadwal kursus anak mereka, 

memilih dan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan menjalin hubungan 

dengan personel sekolah melalui konferensi, panggilan telepon, dan email (Skinner, 

dkk, 2019). Keterlibatan orang tua juga dapat dikonseptualisasikan sebagai 

multidimensi, yaitu dengan orang tua mendemonstrasikan keterlibatan mereka 

secara perilaku (menghadiri acara sekolah), secara pribadi (menunjukkan 

kenikmatan sekolah anak-anak), dan secara kognitif dan intelektual dalam bentuk 

memberikan bantuan kepada anak (Bempechat, 2008). 

Keterlibatan orang tua pada remaja di sekolah menengah berkaitan dengan 

dorongan orang tua pada anak untuk dapat mengidentifikasi strategi belajar yang 

paling efektif bagi mereka atau mengenai strategi bagaimana agar anak dapat 

menyeimbangkan tuntutan dan tekanan akademis yang unik (Gonzalez-Dehass, 

2020). Menurut Elliot, Hufton, Willis, dan Illushin (2005) keterlibatan orang tua 
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tertentu dapat memunculkan efek yang menguntungkan pada motivasi siswa, 

seperti ketika orang tua mengajarkan anak mereka untuk dapat menerima disiplin 

sekolah, mendukung tuntutan sekolah dan menaruh perhatian pada pekerjaan 

sekolah anak mereka.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ceballo, Maurizi, Suarez, dan Aretakis (2014) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Gift and Sacrifice: Parental Involvement in 

Latino Adolescents Education” menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua 

berhubungan positif dengan kinerja akademis siswa. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Shukla, Tombari, Toland, dan Danner (2015) tentang “Parental Support for 

Learning and High School Students Academic Motivation and Persistence in 

Mathematics” menunjukkan terdapat hubungan positif antara keterlibatan orang tua 

dengan motivasi akademik siswa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi keterlibatan 

orang tua, maka semakin tinggi pula motivasi akademik pada siswa. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam melalui penelitian dengan judul “Hubungan antara Efikasi Diri dan 

Keterlibatan Orang Tua dengan Motivasi Akademik pada Siswa SMA”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

secara empiris mengenai hubungan antara efikasi diri dan keterlibatan orang tua 

dengan motivasi akademik pada siswa SMA. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis kepada berbagai pihak. Adapun diantaranya sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan psikologis terutama dalam bidang psikologi pendidikan berkaitan 

dengan hubungan antara efikasi diri dan keterlibatan orang tua dengan motivasi 

akademik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai hubungan antara efikasi diri dan keterlibatan orang tua dengan motivasi 

akademik, serta mengenai bagaimana seharusnya subjek dalam perannya sebagai 

siswa bersikap dalam lingkungan akademik. 

b. Bagi orang tua 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai 

peran orang tua dalam perkembangan motivasi akademik anak dalam perannya 

sebagai siswa, menambah pemahaman mengenai pentingnya mengetahui hubungan 

antara keterlibatan orang tua dengan motivasi akademik anak, dan menambah 

pemahaman mengenai pentingnya menumbuhkan efikasi diri dalam diri anak. 

c. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna menyempurnakan hasil 

penelitian ini.

 


