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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh self-efficacy terhadap prestasi 
belajar matematika pada siswa kelas VIII SMPN 8 Mataram tahun pelajaran 2017/2018 
dengan jumlah sampel penelitian 72 siswa diambil dengan teknik simple random sampling. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa angket yang bersifat tertutup yang diisi 
oleh siswa dan wawancara yang digunakan menggunakan wawancara tak struktur untuk 
memperkuat jawaban angket self-efficacy. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
korelasi dan regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh self-efficacy 
terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas VIII SMPN 8 Mataram tahun pelajaran 
2017/2018 dengan koefisien korelasi (푟) sebesar 0.401 yang menunjukkan bahwa hubungan 
antara self-efficacy dengan prestasi belajar matematika termasuk dalam kategori sedang. Self-
efficacy juga mempengaruhi prestasi belajar matematika ditunjukkan dengan persamaan 
regresi pada penelitian ini adalah 푌 = 16.084 + 0.491푋 dan kontribusi self-efficacy terhadap 
prestasi belajar matematika dilihat pada koefisien determinasi sebesar 16.08%. 
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ABSTRACT 

This research was to know the effect of self-efficacy on student mathematics learning 
achievement. The subject of the research was student class VIII of SMPN 8 Mataram 
academic year 2017/2018 with a research sample of 72 students was taken by simple random 
sampling. Data collection techniques in this research using questionnaires, interview, and 
documentation. The instrument of this research was a closed questionnaires filled by students 
and for interview used a technique interview not structure. The data obtained was analyzed 
using correlation and simple regression assisted manual. The results of this research were 
there was influence between self-efficacy to mathematics learning achievement of student 
class VIII SMPN 8 Mataram in the manner of correlation coefficient (푟) which was only 
0.401 which shows that the relation of self-efficacy to mathematics learning achievement of 
students class VIII SMPN 8 Mataram academic year 2017/2018 was medium category. Self-
efficacy also affect the mathematics learning achievement with the equation of regression of  
푌 = 16.084 + 0.491	푋 and contribute of 16.08%. 
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I. PENDAHULUAN 

Era globalisasi merupakan era yang mendorong semua individu atau kelompok untuk 

saling berinteraksi, bergantung dan terkait satu dengan yang lainnya. Selain itu, globalisasi 

juga membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan terutama pendidikan. Pendidikan 

adalah hal yang serius dalam mempersiapkan siswa untuk hidup dalam lingkungan yang 

selalu dinamis dan penuh dengan kompetisi untuk dapat mengimbangi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Mengingat pendidikan idealnya sepanjang hayat, maka kemandirian masing-masing 

individu mutlak diperlukan. Terdapat sepuluh aspek perkembangan standar kompetisi 

kemandirian peserta didik. Salah satu aspek perkembangan standar kompetensi kemandirian 

adalah kemandirian akademik. Kemandirian akademik ditandai dengan siswa aktif dan 

mampu mengatur sendiri kegiatan belajarnya. Kemandirian dalam kegiatan belajar dapat 

dilihat dari tingkah laku yang ditunjukkan siswa pada saat proses belajar dan dapat dibedakan 

antara siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar dengan siswa yang kurang memiliki 

kemandirian dalam belajar, seperti kesiapan siswa dalam menerima materi pelajaran terutama 

dalam pelajaran matematika. Biasanya siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar sudah 

terlebih dahulu mempelajari materi tersebut sebelum guru memberikan materi, sehingga pada 

saat guru menjelaskan siswa sudah siap untuk menerima materi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar adalah self-efficacy. Self-

efficacy merupakan keyakinan mengenai kemampuan individu untuk menghadapi tugasnya. 

Self-efficacy mempengaruhi aktivitas siswa, Siswa dengan self-efficacy rendah pada 

pembelajaran dapat menghindari banyak tugas belajar, khususnya yang menantang. Siswa 

dengan self-efficacy tinggi akan menghadapi tugas belajar tersebut dengan keinginan besar. 

Siswa dengan self-efficacy lebih tinggi akan lebih tekun berusaha pada tugas belajar 

dibanding siswa dengan self-efficacy rendah. Individu yang memiliki self-efficacy rendah 

merasa tidak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas, maka dia 

berusaha untuk menghindari tugas tersebut [1].  

Bentuk watak dan tingkah laku dalam diri individu dapat dilihat dengan 

memperhatikan prestasi belajar [2]. Dalam konteks pendidikan, jika siswa memiliki self-

efficacy maka ia akan termotivasi agar berhasil mencapai tujuan pembelajaran dan dapat 

bertahan ketika menghadapi kesulitan. Peran self-efficacy tidak dirasakan oleh beberapa 

siswa. Terkadang siswa menganggap bahwa jika mereka pandai pasti mereka selalu 



2 
 

 

mendapatkan nilai yang bagus, begitu pula sebaliknya. Meskipun begitu, siswa yang pandai 

belum tentu selalu memperoleh prestasi belajar yang memuaskan. 

Self-efficacy yang tinggi lebih mampu menguasai berbagai pokok bahasan 

matematika dan tugas membaca daripada siswa yang memiliki self-efficacy rendah [3]. Jika 

dikaitkan dengan prestasi belajar Matematika, adanya self-efficacy yang tinggi terhadap 

pelajaran matematika mendorong siswa untuk tekun serta bersungguh-sungguh dalam 

memberikan pelatihan dan mencari strategi-strategi belajar untuk mempelajari dan 

mengerjakan tugas-tugas Matematika. Kesulitan yang dihadapi dalam belajar matematika, 

tidak membuat dirinya putus asa. Ketekunan dan usaha inilah yang dapat memberikan 

kontribusi positif terhadap prestasi belajar Matematika. 

Self-efficacy juga terlihat pada siswa kelas VIII SMPN 8 Mataram. Berdasarkan hasil 

observasi selama PPL periode 2017/2018, terlihat bahwa siswa yang memiliki self-efficacy 

tinggi cenderung lebih fokus memperhatikan guru saat mengajar dan bertanya jika 

mengalami kesulitan dalam memahami materi Sedangkan siswa yang memiliki self-efficacy 

rendah cenderung lebih suka bermain, mengobrol dan menganggu teman saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung. Menurut data yang diperoleh dari guru matematika kelas 

VIII siswa memiliki rata-rata ulangan dibawah KKM. Data tersebut dipaparkan pada tabel 

berikut: 
 

Tabel 1.1: Data Hasil Ketuntasan Klasikal Ulangan Matematika Kelas VIII SMPN 8 Mataram Semester 
Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Daftar Nilai Guru Kelas VIII SMPN 8 Mataram Semester Ganjil Tahun Pelajaran 
2017/2018 
 

Berdasarkan tabel hasil ketuntasan klasikal Matematika kelas VIII SMPN 8 Mataram 

tahun pelajaran 2017/2018 terdapat kemungkinan siswa memiliki self-efficacy yang rendah. 

Kelas 

UH 1 UH 2 UH 3 UTS UAS 

Rata-

Rata 

KK 

(%) 

Rata-

Rata 

KK 

(%) 

Rata-

Rata 

KK 

(%) 

Rata-

Rata 

KK 

(%) 

Rata-

Rata 

KK 

(%) 

VIII A 55.3 18.42 58.5 15.78 65.6 26.31 62.3 18.42 62.4 36.84 

VIII B 62.1 35.89 61.5 33.33 64.1 28.2 64.1 33.33 65.2 48.71 

VIII C 67.7 40.54 65.4 43.24 65 35.1 68.2 43.24 68.3 62.1 

VIII D 61.6 27.77 59.5 22.22 60.6 27.77 58.8 22.22 60.8 30.55 

VIII E 64.2 31.57 60.5 21.05 58.5 21.05 61 13.15 63.5 44.73 

VIII F 61.1 23.68 56.8 10.52 62.5 26.31 62.2 13.15 63.7 44.73 

VIII G 63.4 27.77 61.7 33.33 64 33.33 57.6 33.33 62.8 41.66 
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Terlihat bahwa hanya sekitar 10.52% siswa mendapatkan nilai diatas KKM dengan nilai 

KKM untuk mata pelajaran Matematika adalah 75. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan 5 orang siswa kelas VIII yang 

menjadi responden untuk data awal, menunjukkan bahwa 2 dari 5 orang siswa mendapatkan 

nilai diatas KKM. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa 

mereka meyakini dapat mengerjakan ulangan matematika dengan baik dan menyadari bahwa 

materi yang diberikan saat ulangan baik ulangan harian, ulangan tengah semester maupun 

ulangan akhir semester sudah pernah diajarkan dan diberikan tugas-tugas untuk memperkuat 

pemahaman mereka. Ketika mereka mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi, 

mereka akan bertanya kepada guru dan berdiskusi dengan teman yang dianggap lebih 

mampu. 

Hasil wawancara dan observasi tersebut juga menunjukkan bahwa 3 dari 5 orang 

siswa mendapatkan nilai dibawah KKM. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang 

menunjukkan bahwa mereka merasa kurang yakin dapat mengerjakan ulangan matematika 

dengan baik. Mereka merasa bingung dan kurang yakin saat menggunakan rumus apa yang 

sesuai dengan pertanyaan dari ulangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa, guru sudah 

pernah mengajarkan materi yang akan diujikan tetapi mereka tidak dapat memahami dengan 

baik materi tersebut. Hal ini dikarenakan, setelah mendapat nilai yang buruk secara berulang-

ulang, mereka meyakini bahwa mereka memang tidak memiliki kemampuan dalam mata 

pelajaran matematika dan mendapatkan nilai yang buruk. Sehingga, mereka tidak berusaha 

untuk belajar dengan teman atau bertanya kepada guru dan mengurangi jam bermain 

Keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengatur dan melakukan 

serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan disebut self-

efficacy [1]. Lebih lanjut, seseorang yang memiliki self-efficacy tinggi akan membangun 

lebih banyak kemampuan melalui usaha-usaha mereka secara terus menurus. 2 dari 5 orang 

siswa yang merupakan responden awal memiliki self-efficacy yang tinggi, karena mereka 

melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam ulangan Matematika. 

Self-efficacy yang rendah akan menghambat dan memperlambat dari kemampuan-

kemampuan yang dibutuhkan seseorang. 3 dari 5 orang siswa memiliki self-efficacy yang 

rendah karena mereka tidak berusaha belajar dengan teman atau bertanya kepada guru dan 

mengurangi jam bermain untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Efikasi diri sebagai evaluasi seseorang mengenai kemampuan dan kompetisi dirinya 

untuk melakukan tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Ketika self-efficacy 

tinggi, individu merasa percaya diri bahwa dapat melakukan respon tertentu untuk 
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memperoleh reinforcement, sebaliknya jika self-efficacy rendah maka individu merasa cemas 

dan tidak mampu melakukan respon tersebut [4]. Siswa yang memiliki self-efficacy tinggi 

terhadap pembelajaran cenderung memiliki keteraturan lebih (misalnya dalam menetapkan 

tujuan, menggunakan strategi pembelajaran aktif, memantau pemahaman mereka dan 

mengevaluasi kemajuan tujuan mereka) dan menciptakan lingkungan yang efektif untuk 

belajar [5]. 

Klasifikasi self-efficacy dibagi menjadi dua bentuk, yaitu self-efficacy tinggi dan self-

efficacy rendah. Siswa yang memiliki self-efficacy tinggi memiliki ciri-ciri, yaitu masalah 

dianggap sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Sedangkan, 

siswa yang memiliki self-efficacy rendah memiliki ciri-ciri, yaitu mengurangi usaha dan cepat 

menyerah [6]. 

Indikator self-efficacy ditinjau dari dimensi generality, strength dan level. Dimensi 

generality adalah variasi sitausi dimana individu merasa yakin terhadap kemampuannya. 

Dimensi strength memiliki keterkaitan dengan seseorang yang berhadapan dengan tuntunan 

tugas atau suatu permasalahan. Dimensi level mengacu pada taraf kesulitan tugas yang 

diyakini oleh individu untuk mengatasinya [1]. 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh self-efficacy terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas VIII 

SMPN 8 Mataram tahun pelajaran 2017/2018.  

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah ex-post facto. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 8 

Mataram. Populasi penelitian ini berjumlah 262 siswa dengan jumlah sampel sebesar 72 

siswa yang dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling.  

Instrumen penelitian pada penelitian ini berupa angket self-efficacy yang didasarkan 

pada dimensi level, strength, dan generality. Angket yang digunakan pada penelitian ini 

diadaptasi dari beberapa angket, yaitu Bandura (1997), Kitching (2011), Rowbotham (2013) 

dan Azwar (2014) dengan beberapa perbaikan disesuaikan dengan keperluan. Validitas yang 

digunakan pada penelitian ini berupa validitas isi dan validitas konstruk. Pengujian validitas 

instrumen dilakukan oleh validator ahli. 

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi untuk mencari hubungan self-efficacy 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 8 Mataram, Berikut adalah 

rumus dari korelasi product-moment [7]: 
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푟 =
푁∑푋푌 − (∑푋)(∑푌)

{푁∑푋 − (∑푋) {푁∑푌 − (∑푌)
 

 

Keterangan: 

푟   = koefisien korelasi product moment 

푁  = Banyak responden 

푋  = skor self-efficscy 

푌  = skor total 

Kriteria koefisien korelasi (푟 ) dirujuk pada tabel interprestasi koefisien korelasi 

dalam [8], yaitu sebagai berikut: 

  Tabel 3.5 Tabel Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0.000− 0.199 Sangat Lemah 
0.200− 0.399 Lemah 
0.400− 0.599 Sedang 
0.600− 0.799 Kuat 
0.800− 1.000 Sangat Kuat 

 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui apakah self-

efficacy saling mempengaruhi terhadap prestasi belajar Matematika pada kelas VIII di SMPN 

8 Mataram. Persamaan regresi sederhana, yaitu: [9] 

푌 = 푎 + 푏푋 

Rumus untuk mencari konstanta a dan b sebagai berikut 

푎 =
(∑푌 )(∑푋 ) − (∑푋 )(∑푋 푌 )

푛∑푋 − (∑푋 )
 

푏 =
푛∑푋 푌 − (∑푋 )(∑푌 )

푛∑푋 − (∑푋 )
 

Keterangan: 

푌 = Prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 8  

Mataram tahun pelajaran 2017/2018 

푋 = Self-efficacy 

푛 = Banyak responden 
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Uji linearitas regresi bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi sederhana 

berbentuk linear dengan melihat diagram scetter-plot. Jika titik-titik mendekati garis fit atau 

tidak ada titik-titik yang memiliki jarak cukup jauh maka persamaan regresi linear. 

Uji keberartian regresi diperiksa melalui pengujian hipotesis bahwa koefisien regresi 

melawan hipotesis tandingan koefisien arah regresi (koefisien tidak berarti). Nilai uji 

keberartian dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 

퐹 =
푅퐽퐾 푟푒푔 푏푎
푅퐽퐾	(푆)  

Uji keberartian regresi memiliki kriteria yaitu  tolak hipotesis bahwa koefisien arah 

regresi tidak berarti (퐻  ditolak) dengan statistik 퐹  ≥ 퐹  berdasarkan taraf nyata 

yang dipilih (훼 = 0,05) dengan dk pembilang satu dan dk penyebut (푛 − 2), maka regresi 

berarti [8]. 

 
III. HASIL PENELITIAN  

Analisis korelasi yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah 

terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dan self-efficacy. Hubungan tersebut 

dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (푟) yaitu 0.401. Hal ini berarti terdapat hubungan 

antara prestasi belajar matematika dengan self-efficacy dengan kategori sedang dan koefisien 

determinasi (푟 ) pada penelitian ini adalah 0.1608. Ini berarti self-efficacy mempengaruhi 

prestasi belajar matematika sebesar 16.08%. 

Analisis regresi sederhana yang dilakukan pada penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana 

hubungan self-efficacy terhadap prestasi belajar matematika. Hasil analisis regresi sederhana yang 

telah dilakukan diperoleh nilai konstanta 푎 = 16.084 dan 푏 = 0.491 sehingga persamaan regresinya 

adalah 푌 = 16.084 + 0.491푋.  

Uji keberartian regresi bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi linear berarti 

(signifikan). Guna mempermudah perhitungan uji keberartian regresi, digunakan tabel hasil uji 

keberartian regresi dibawah ini. 

Tabel 4.1 Tabel Hasil Uji Keberartian Regresi 

Sumber Variasi  JK (SS) dk (df) Mk (MS) 푭풉풊풕풖풏품 푭풕풂풃풆풍 
Total 331090 72 4598.472 13.473 3.98 푲풐풆풇(풂) 320000 1 - 
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푲풐풆풇 풃
풂

 1786.749 1 1786.749 

Sisa Residu 9303.251 70 132.9 
  

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh 퐹 = 13.473 dan 퐹 = 3.98 dengan dk 

pembilang 1, dk penyebut 70 dan taraf signifikansi 5%. Diperoleh 퐹 > 퐹  atau 

13.473 > 3.98. Hal ini mengakibatkan koefisien regresi berarti (signifikan). Yang dapat 

diartikan bahwa persamaan regresi sederhana berarti (signifikan) dengan koefisien regresi 

sebesar 13.473. 

Uji linearitas regresi bertujuan untuk memastikan bahwa peramaan regresi sederhana 

berbentuk linear. Berikut adalah scatter plot dari persamaan regresi sederhana pada penelitian 

ini  

Gambar 4.1 : Scatter plot persamaan regresi sederhana 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa persamaan regresi antar hubungan kedua 

variabel (self-efficacy dan prestasi belajar) linear. Hal ini dilihat dari titik-titik yang 

mendekati garis fit relatif dekat atau tidak ada titik-titik yang memiliki jarak cukup jauh dari 

garis fit. 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terdapat hubungan self-efficacy 

terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas VIII SMPN 8 Mataram tahun pelajaran 

2017/2018. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.401 yang 

berarti bahwa self-efficacy memiliki hubungan yang positif terhadap prestasi belajar 

matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Schunk yang menyatakan bahwa self-efficacy 

merupakan sebuah hal penting yang dapat mendukung pencapaian prestasi belajar siswa [9]. 

Namun demikian, nilai koefisien korelasi sebesar 0.401 menunjukkan bahwa hubungan self-

efficacy dengan prestasi belajar matematika berada pada kriteria cukup. 
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Bahkan self-efficacy mempengaruhi prestasi belajar matematika sebagaimana 

ditunjukkan dengan persamaan regresi sederhana, yaitu 푌 = 16.084 + 0.491푋. Yang berarti 

bahwa jika 푋 = 0, maka 푌 = 16.084 + (0.491 × 0) = 16.084. Jadi, diperkirakan bahwa 

prestasi belajar matematika tanpa dipengaruhi self-efficacy, yaitu 16.084. Dari persamaan 

regresi ini, dapat disimpulkan bahwa jika self-efficacy bertambah 1, maka prestasi belajar 

matematika akan bertambah 0.491 atau setiap self-efficacy bertambah 10, maka prestasi 

belajar matematika akan bertambah 4.91. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi self-efficacy 

yang diperoleh, semakin tinggi pula prestasi belajar matematikanya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Schunk dan Pajares yang menyatakan bahwa siswa yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi terhadap pembelajaran cenderung memiliki keteraturan lebih sehingga membuat 

prestasi belajar menjadi meningkat [5]. Bandura menambahkan bahwa self-efficacy dapat 

mempengaruhi pilihan-pilihan yang dibuat dan tindakan yang dilakukan individu dalam 

melaksanakan tugas-tugas dimana individu merasa kompeten dan yakin [1]. Sehingga, 

individu akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan prestasi belajar 

matematka yang memuaskan. 

Disisi lain, jika melihat keofisien determinasi pengaruh self-efficacy terhadap prestasi 

belajar matematika sebesar 16.08%.Hal ini dikarenakan bahwa variabel self-efficacy tidak 

secara langsung mempengaruhi perubahan tinggi rendahnya variabel prestasi belajar 

matematika. Hal ini dapat terjadi karena self-efficacy merupakan salah satu faktor atau bukan 

satu-satunya faktor mutlak yang mempengaruhi prestasi belajar matematika. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Hamdani yang menyatakan bahwa faktor lain yang 

mempengaruhi prestasi belajar matematika selain self-efficacy adalah kecerdasan, fisiologis, 

minat, bakat, motivasi, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat 

[10]. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara self-efficacy dan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 8 

Mataram, dengan makna bahwa semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki siswa, maka 

semakin tinggi pula prestasi belajar matematikanya. Siswa yang memiliki self-efficacy yang 

tinggi akan bertahan dalam kesulitan yang dihadapi, berusaha lebih keras dan tekun guna 

mendapatkan prestasi belajar matematika yang diinginkan, dan tidak mudah menyerah ketika 

menghadapi nilai yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

Bandura yang menyatakan bahwa  self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap 
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kemampuannya untuk mengatur dan melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan [1]. Schunk dan Pajares menambahkan bahwa keyakinan diri 

mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar yang dimiliki oleh siswa [7].  

V. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara self-

efficacy dengan prestasi belajar matematika dengan koefisien korelasi sebesar 0.401 yang 

berarti bahwa self-efficacy memiliki hubungan yang positif dan berkriteria sedang. Bahkan 

self-efficacy mempengaruhi prestasi belajar dengan persamaan regresi 푌 = 16.084 + 0.491푋 

dengan 퐹 = 13.473 > 퐹 = 3.98 yang berarti koefisien regresi berarti. Disisi lain, 

jika melihat koefisien determinasi sebesar 16.08% yang berarti bahwa self-efficacy bukan 

merupakan faktor mutlak yang mempengaruhi prestasi belajar matematika. 
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