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Abstrak
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self efficacy terhadap perilaku 

penemuan informasi siswa SMA dalam menghadapi Ujian Nasional. Penelitian ini 

termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas 3 SMA Darul 

Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 70 orang 

yang akan menghadapi Ujian Nasional. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan random sampling. Alat pengumpul data berupa kuesioner self efficacy dan 

perilaku penemuan informasi. Analisis data menggunakan uji regresi linier sederhana.  

Dari hasil analisis data penelitian diperoleh nilai pengaruh self efficacy terhadap 

perilaku penemuan informasi sebesar R = 0,685. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat self 

efficacy memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku penemuan informasi siswa kelas 3 

SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang. Artinya semakin self efficacy yang dimiliki 

siswa maka akan semakin tinggi pula siswa tersebut melakukan penemuan informasi 

mengenai ujian nasional. Nilai koefisien determinan (R
2
) = 0,462 yang bermakna bahwa 

variabel self efficacy memberikan kontribusi pada perilaku penemuan informasi siswa 

sebesar 46,2%, sisanya sebesar 53,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata kunci: self efficacy, perilaku penemuan informasi, siswa SMA, ujian nasional. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of self-efficacy on information seeking 

behavior of high school students in the face of the National Exam. This study includes a 

quantitative study. The research was conducted on students in grade 3 Darul Ulum 2 

Unggulan BPPT Jombang high school by the number of study subjects were 70 people who 

will face the National Exam. The sampling method is done by using random sampling. 

Means of collecting data in the form of self-efficacy questionnaire and behavioral 

information discovery. Analysis of data using simple linear regression.  

From the analysis of the research data obtained by the value of self-efficacy 

influences on behavior information discovery of R = 0.685. This suggests that there is a 

self-efficacy has a influence on the information seeking behavior grade 3 high school 

students of Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang. This means that the self-efficacy of 

the students, the higher the students also perform information discovery on the national 

exam. The coefficient of determinant (R
2
) = 0.462 which means that the self-efficacy 

variables contribute to the student information seeking behavior by 46.2%, while the 

remaining 53.8% is influenced by other variables not examined.  

Keywords: self-efficacy, behavioral information discovery, high school students, the 

national exam. 
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PENDAHULUAN 

Fenomena banyaknya siswa yang berusaha mendapatkan kunci jawaban memang 

sudah bukan rahasia umum lagi. Keinginan untuk lulus UN dengan cara yang instan 

membuat siswa mudah percaya dengan iming-iming kunci jawaban. Hal tersebut juga 

didorong oleh perkataan penjual kunci jawaban yang menjamin bahwa siswa akan 

mendapatkan nilai yang tinggi apabila membeli kunci jawaban darinya. Sebuah artikel di 

Kompas (Rabu 17 April 2013) menyatakan bahwa para siswa sempat cemas ketika kunci 

jawaban yang dijanjikan tidak datang, mereka mengerjakan UN dengan asal-asalan karena 

kurangnya persiapan belajar akibat mengandalkan kunci jawaban. Kejadian serupa juga 

dimuat dalam artikel Tempo (Kamis 4 April 2013) menyatakan bahwa baru-baru ini Forum 

Aksi Guru Indonesia (FAGI) kota Bandung mengungkapkan adanya bisnis kunci jawaban. 

Ketua FAGI mengatakan transaksi kunci jawaban diperkirakan terjadi di seluruh SMA 

negeri dan swasta di kota Bandung. Saat ini lembaga tersebut sudah memastikan sedikitnya 

6 sekolah negeri yang menjadi sasaran. Dimana prosentase itu siswa yang membayar kunci 

jawaban berkisar 75 persen hingga hampir keseluruhan murid.  

Terjadinya fenomena tersebut menunjukkan adanya perilaku penemuan informasi 

pada siswa SMA dalam hal ujian nasional walaupun dengan cara yang kurang benar. 

Perilaku penemuan informasi adalah upaya untuk menemukan informasi dengan tujuan 

tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu pula 

(Wilson, 2000). Menurut Belkin (dalam Kuhlthau, 1991) perilaku penemuan informasi 

dimulai dari adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dia miliki dengan kebutuhan 

informasi yang diperlukannya dalam diri pencari informasi. Munculnya kesenjangan dalam 

diri seseorang tersebut akhirnya mendorong orang untuk mencari informasi guna mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya (Khulthau, 1991). 
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Adanya perilaku penemuan informasi mempengaruhi siswa dalam meningkatkan 

prestasi akademik seperti yang diungkapkan oleh Kuhlthau (1993) bahwa setiap semester 

siswa akan melakukan proses pencarian informasi sesuai kebutuhan akademiknya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suryanto (2012) menyatakan bahwa 

perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh siswa SMA banyak dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan dalam pemenuhan tugas sekolah, memahami materi pelajaran, menambah 

wawasan dan rasa ingin tahu. Kegiatan pencarian informasi yang dilakukan oleh siswa 

didasari pula adanya self efficacy sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

Wilson (1981) juga mengungkapkan pada model keduanya yakni bahwa adanya dorongan 

kebutuhan informasi yang kompleks dapat ditinjau dari self efficacy pengguna dalam 

menemukan informasi.  

Self efficacy adalah keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang dimilikinya (Bandura, 1997). Self efficacy yang dimiliki seseorang dapat 

mendorongnya untuk meningkatkan kemampuan dalam berusaha memperoleh informasi 

serta bertahan dalam menghadapi situasi sulit saat ia berada dalam kegiatan tertentu. 

Bandura (1997) mengatakan bahwa orang yang mempunyai self efficacy tinggi cenderung 

memiliki tingkat optimistik yang tinggi dalam menghadapi situasi sulit. Teori self efficacy 

yang disebut juga sebagai teori kognitif sosial yaitu teori umum yang berlaku untuk 

berbagai jenis perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari termasuk perilaku informasi. 

Kekuatan utama dari teori ini berdasarkan penelitian perilaku penemuan informasi dapat 

diterapkan ke berbagai konteks dan pengaturan, terutama dalam perilaku penemuan 

informasi sehari-hari. Dengan demikian, teori ini dapat membantu menggambarkan suatu 

perilaku informasi manusia (Bandura, 1997).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2013) menemukan fakta bahwa siswa yang 

memiliki self efficacy tinggi maka akan semakin memiliki keyakinan yang kuat dalam 

mengerjakan soal-soal ujian dan mampu menghadapi keadaan yang tertekan yaitu ujian 

nasional. Siswa harus memiliki self efficacy yang mendorongnya untuk melakukan 

penemuan informasi dalam menghadapi ujian nasional. Adanya penemuan informasi di 

bidang akademik akan membuat siswa menjadi semakin percaya diri dalam berprestasi.  

Penelitian yang telah dilakukan Lam (2012) pada sekolah di Mauritius bertujuan 

untuk mengetahui peran self efficacy dalam perilaku penemuan informasi siswa SMA di 

Mauritius. Penelitian tersebut berupaya menggali lebih jauh tentang; a) apakah ada 

hubungan antara self efficacy dan perilaku penemuan informasi; b) apakah tugas-tugas yang 

berkaitan dengan self efficacy dalam pencarian informasi; c) bagaimana tingkat self efficacy 

dalam pencarian informasi dari siswa SMA dapat dipupuk atau ditingkatkan; dan d) apakah 

faktor-faktor motivasi yang ada akan mempengaruh self efficacy dan perilaku siswa. 

Penelitian Lam (2012) mengeksplorasi peran self efficacy dalam perilaku penemuan 

informasi dari siswa SMA di Mauritius. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan pada 

self efficacy siswa dalam bidang pendidikan dan psikologi, namun tampaknya hanya sedikit 

yang telah melakukan penelitian di bidang pencarian informasi. Tidak ada penelitian yang 

telah dilakukan pada sekolah di Mauritius, meskipun hal itu dirasa penting dalam peran 

mempengaruhi perilaku informasi dimana "mempengaruhi" meliputi aspek self efficacy 

(Nahl 1996; Kuhlthau 1991).  

Peneliti yang terkemuka seperti Wilson (1997) dan Fields (2005) berpandangan 

bahwa sangat sedikit peneliti ilmu informasi yang telah berurusan dengan isu self efficacy 

dan perilaku penemuan informasi disebabkan terdapat berbagai masalah yang memerlukan 

penyelidikan lebih lanjut. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa self efficacy memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam hal memprediksi prestasi akademis dalam berbagai 

disiplin ilmu (Lent, Brown & Larkin, 1986; Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 1992). 
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Oleh karena itu, perilaku penemuan informasi siswa juga dapat dianggap sangat terkait 

dengan karya akademis dan semua ini mengarahkan peneliti untuk berasumsi bahwa self 

efficacy memiliki pengaruh dalam perilaku penemuan informasi pada siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian diarahkan untuk melihat bagaimana self 

efficacy dapat mempengaruhi perilaku penemuan informasi pada siswa. Peneliti ingin 

melihat lebih dalam bagaimana pengaruh dari self efficacy terhadap perilaku penemuan 

informasi siswa serta dampaknya pada ujian nasional yang dihadapi oleh siswa. 

RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 “Apakah self efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penemuan informasi 

pada siswa?” 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Self Efficacy 

Self efficacy merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas. Menurut Bandura (2005) self efficacy atau kemampuan yang 

dinilai dapat mengatasi situasi khusus, mempengaruhi beberapa aspek dari fungsi 

psikososial. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa self efficacy dapat meningkatkan atau 

mengubah pilihan seseorang atas aktivitas yang dilakukannya, seberapa besar upaya yang 

dilakukannya dalam mengatasi frustasi maupun kendala yang dihadapi sebelum 

mengerjakan tugas atau saat terlibat didalamnya. Orang yang mempunyai self efficacy yang 

tinggi biasanya akan menampakkan keberhasilan yang tinggi sekaligus meningkatkan harga 

dirinya, sebaliknya orang yang mempunyai self efficacy rendah secara tidak sadar 

mengharapkan terjadinya kegagalan sehingga cenderung tidak memberikan keberhasilan 

dan menjatuhkan harga dirinya. 
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Perilaku Penemuan Informasi 

Perilaku penemuan informasi adalah upaya untuk menemukan informasi dengan 

tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu pula 

(Wilson, 2000). Perilaku penemuan informasi muncul dengan adanya perilaku informasi, 

menurut Wilson (2000) perilaku informasi merupakan perilaku yang berhubungan dengan 

sumber dan saluran informasi yang meliputi penemuan informasi dan penggunaan 

informasi baik secara aktif maupun pasif. Perilaku penemuan informasi adalah upaya 

menemukan informasi dengan tujuan tertentu yang disebabkan karena adanya kebutuhan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan tersebut adalah 

lingkungan, pengetahuan, situasi dan tujuan yang dimiliki seseorang belum terpenuhi 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan  tersebut ia melakukan upaya penemuan informasi.  

Menurut Belkin (dalam Kuhlthau, 1991) perilaku penemuan informasi dimulai dari 

adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dia miliki dengan kebutuhan informasi yang 

diperlukannya dalam diri pencari informasi. Munculnya kesenjangan dalam diri seseorang 

tersebut akhirnya mendorong orang untuk mencari informasi guna mengatasi permasalahan 

yang dihadapinya 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel penelitian dalam penelitian 

ini, antara lain self efficacy (X) dan perilaku penemuan informasi (Y). Penelitian ini 

menggunakan metode survey yang pada umumnya digunakan pada penelitian sosial dengan 

mengambil sampel dari populasi dengan dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

penelitian. Selain itu, wawancara dan catatan lapangan juga dilakukan dan dibuat untuk 

melengkapi data pendukung yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas 

3 SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 

70 orang yang akan menghadapi Ujian Nasional.  
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HASIL PENELITIAN 

Analisis penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian yaitu self efficacy dan 

perilaku penemuan informasi. Hasil analisis regresi tampak dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel Uji regresi 

 

 

 

 

Sumber : data primer diolah 

 

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka hasil pengujian untuk 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho: Self efficacy (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penemuan 

informasi (Y) 

Ha: Self efficacy (X) berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penemuan 

informasi (Y) 

 Tabel kolom R menunjukkan besarnya koefisien korelasi sebesar 0,685. Hal ini berarti 

self efficacy (X) berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penemuan informasi 

(Y) atau Ho ditolak. Nilai positif menunjukkan bahwa arah antara kedua variabel 

adalah searah. Artinya semakin besar self efficacy, maka semakin besar perilaku 

penemuan  informasi. Kolom Adjusted R Square (R
2
) merupakan koefisien determinasi 

yang telah dikoreksi yaitu besarnya 0,462. Nilai koefisien determinasi (R
2
) = 0,462 

yang bermakna bahwa variabel self efficacy memberikan kontribusi pada perilaku 

penemuan informasi siswa sebesar 46,2%, sisanya sebesar 53,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .685
a
 .470 .462 5.061 

a. Predictors: (Constant), SE  
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PEMBAHASAN 

Self efficacy yang dimiliki oleh siswa memiliki pengaruh terhadap perilaku 

penemuan informasi siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self efficacy 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku penemuan informasi siswa 

dalam menghadapi Ujian Nasional, terbukti dengan nilai uji regresi sebesar 0,685. Ini 

menandakan bahwa semakin tinggi self efficacy yang dimiliki oleh siswa, maka 

semakin besar pula siswa akan melakukan penemuan informasi yang berkaitan dengan 

materi-materi Ujian Nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adeyinka (2009) yang menunjukkan bahwa self efficacy memiliki korelasi yang tinggi 

dan pengaruh yang signifikan pada perilaku penemuan informasi siswa SMA dalam 

mencari materi-materi ujian. Self efficacy yang tinggi dapat membantu seseorang untuk 

dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya dengan lebih baik. Kemampuan 

untuk membentuk perilaku penemuan informasi memiliki fungsi dalam menambah 

informasi siswa mengenai materi-materi pelajaran tertentu yang dapat digunakan 

dalam menghadapi ujian akhir nasional (Rini, 2013). 

Siswa yang memiliki self efficacy yang tinggi dan kuat akan meningkatkan 

usahanya untuk menghadapi rintangan sehingga seseorang akan berusaha lebih keras 

saat mengalami keadaan yang membuatnya tertekan, sedangkan siswa yang memiliki 

self efficacy yang rendah akan memandang segala sesuatu terasa sulit dan 

menyebabkan ia mudah mengalami stress (Bandura dalam Wardani 2005). Sama 

halnya dengan Ujian Nasional, siswa yang memiliki self efficacy tinggi akan 

membentuk persepsi yang baik mengenai Ujian Nasional dan mendorongnya untuk 

berusaha lebih keras dalam menghadapi Ujian Nasional serta mempu mengatasi rasa 

takut maupun kecemasan dengan baik. Sebaliknya siswa yang memiliki self efficacy 

rendah akan memandang Ujian Nasional sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga 

hal itu menyebabkan ia merasa pesimis dan muncul kecemasan yang berlebihan.  
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Menjelang Ujian Nasional, siswa yang memiliki self efficacy tinggi akan berusaha 

lebih keras dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai bentuk 

persiapan untuk menghadapi UN. Penelitian yang dilakukan oleh Rizvi dkk (1997) 

menjelaskan bahwa self efficacy sebagai proses kognitif berupa keyakinan yang 

dimiliki seseorang yang mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengaktifkan 

perilaku penemuan informasi yang terkait dalam situasi tertentu agar mencapai tujuan 

atau hasil yang diinginkan.  

Informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ujian nasional diterima 

melalui alat indra seperti pendengaran, penglihatan, ataupun dari pengalaman orang 

lain. Informasi yang diperoleh kemudian akan diproses dalam kognisi menjadi sebuah 

persepsi yang akan berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam merancang 

tindakan-tindakan yang akan diambil guna mencapai tujuan yang diharapkan (Rini, 

2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lam (2012) juga menemukan bahwa adanya self 

efficacy pada diri siswa merupakan aspek yang penting untuk membantu siswa 

melakukan penemuan informasi. Peningkatan self efficacy siswa turut mempengaruhi 

peningkatan perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh siswa. Wilson (1997) 

menemukan bahwa self efficacy yang dimiliki siswa dapat menentukan perilaku 

penemuan informasi mereka. Siswa yang memiliki tingkat self efficacy tinggi akan 

terdorong untuk semakin giat melakukan penemuan informasi berkaitan dengan 

materi-materi Ujian Nasional.  

Disamping itu, Pajares (2008) menyatakan bahwa suasana hati yang positif akan 

membantu siswa dalam memperoleh kepercayaan diri lebih lanjut saat mencari 

informasi serta dapat meningkatkan self efficacy mereka. Bandura (1997) 

mengemukakan bahwa perasaan self efficacy yang dimiliki oleh siswa akan 

memberinya kekuatan dan keyakinan serta akan membantunya dalam mengatasi situasi 

tertentu. Perasaan self efficacy akan mempengaruhi berapa lama seseorang bertahan 
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dalam tindakan dan berapa banyak usaha yang dilakukan siswa untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya berkaitan dengan Ujian Nasional.  

Siswa dalam penelitian ini menyadari bahwa penggunaan sumber informasi dapat 

menghasilkan informasi yang berguna tetapi kebanyakan siswa meragukan kapasitas 

kemampuannya untuk dapat mengakses sumber informasi tersebut secara benar saat 

melakukan pencarian informasi sebab ada pula kemungkinan siswa dapat melakukan 

kegagalan saat menelusur sumber informasi. Wilson (1997) berpendapat bahwa salah 

satu motif pencarian informasi adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan self efficacy siswa saat menghadapi masalah apapun 

seperti halnya saat menghadapi Ujian Nasional. 

 

KESIMPULAN 

Self efficacy berpengaruh signifikan terhadap perilaku penemuan informasi. Artinya 

semakin tinggi self efficacy yang dimiliki oleh siswa maka semakin giat pula ia 

mengembangkan perilaku penemuan informasi. Adanya self efficacy yang dimiliki oleh 

siswa membuatnya merasa yakin bisa mengerjakan Ujian Nasional, dikarenakan 

sebelum Ujian Nasional berlangsung ia telah mengumpulkan mater-materi pelajaran 

yang terkait Ujian Nasional. Selain itu dengan adanya self efficacy yang tinggi akan 

membuat siswa tidak mudah menyerah dalam menemukan informasi yang relevan 

berkaitan dengan Ujian Nasional.  

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Saran bagi Siswa 

Bagi siswa yang akan menghadapi ujian akhir nasional untuk selalu memiliki self 

efficacy yang tinggi agar siswa dapat belajar yang giat dan melakukan pencarian 
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informasi guna menambah ilmu tentang materi-materi Ujian Nasional yang nantinya 

dapat memperkaya ilmu dan wawasan siswa dan dapat  mengembangkan sikap optimis 

siswa untuk mampu lulus dengan nilai baik.  

2. Saran bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan melibatkan 

aspek-aspek self efficacy dan perilaku penemuan informasi.. Dari berbagai aspek self 

efficacy dan perilaku penemuan informasi tersebut diharapkan dapat mengetahui lebih 

jauh keyakinan diri siswa dan perilaku penemuan informasi yang dikembangkan 

menjelang Ujian Akhir Nasional. Temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain agar bisa lebih mengetahui variabel-

variabel lain yang mempengaruhi self efficacy dan perilaku penemuan informasi siswa. 

3. Saran bagi pemerintah atau lembaga terkait 

Penelitian ini menunjukkan bahwa guru dan pustakawan juga turut berperan dalam 

mengembangkan self efficacy dan perilaku penemuan informasi siswa. Peran guru 

sebagai fasiliator utama yang memberikan pengajaran mengenai materi-materi Ujian 

Nasional, selain itu guru juga memberikan saran kepada siswa tentang informasi-

informasi apa sajakah yang harus dicari tentang Ujian Nasional. Guru juga tak henti-

hentinya memotivasi siswa agar lebih percaya diri dan yakin bahwa mereka mampu 

mengerjakan soal Ujian Nasional dengan baik. Pustakawan memiliki peran untuk 

membantu siswa menelusur informasi yang mereka butuhkan mengenai Ujian 

Nasional, apabila informasi yang dicari siswa tidak ditemukan maka siswa akan 

bertanya pada pustakawan. Selain itu pustakawan juga memberi semangat pada siswa 

agar meningkatkan usaha-usaha penelusuran informasi yang dilakukan. Untuk itu 

pihak sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan peran guru dan pustakawan 

disekolah untuk membantu siswanya belajar dengan baik dan penuh keyakinan diri.  
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