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Siswa MTs. kelas VIII berada pada tahap mencari jati diri, pada masa ini siswa mulai 
mengidentifikasi keampuannya terutama dalam hal motivasi berprestasi, motivasi berprestasi 
yang tinggi yang dimiliki oleh siswa ditimbulkan oleh adanya dorongan yang muncul pada 
diri siswa tersebut. Dorongan ini biasanya akan menjadikan siswa berusaha melakukan yang 
terbaik, memiliki kepercayaan terhadap kemampuan untuk bekerja mandiri, bersikap optimis, 
dan memiliki ketidak puasan terhadap prestasi yang telah diperoleh, doronagn yang timbul ini 
dinamakan keyakinan diri ( efikasi diri). Self efficacy atau efikasi diri adalah keyakinan 
seseorang bahwa dirinya mampu meraih hasil yang diinginkan, seperti penguasaan suatu 
ketrampilan baru atau mencapai suatu tujuan. Sedangkan motivasi berprestasi kebutuhan 
untuk berprestasi dapat diartikan sebagai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik 
atau lebih efisien daripada yang telah dilakukan sebelumnya ( Robbins, 2002). Salah satu 
faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi seseorang adalah efikasi diri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat efikasi diri dan motivasi berprestasi pada siswa MTs. 
Ahmad Yani Jabung Malang, serta untuk mengetahui hubungan efikasi diri dan motivasi 
berprestasi siswa MTs kelas VIII Ahmad Yani Jabung Malang.  

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kauntitatif korelasi yaitu untuk 
mengetahui hubungan dari suatu varibel terhadap varibel lainnya. Subyek yang diambil 
dalam penelitian adalah siswa MTs kelas VIII Ahmad Yani Jabung Malang yang berjumlah 
69 siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah . Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan skala efikasi diri dan skala motivasi berprestasi. Analisis 
data yang digunakan adalah teknik uji korelasi product moment.  

Pada penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas siswa MTs. Ahmad Yani Jabung 
Malang mempunyai tingkat efikasi diri yang sedang yaitu dengan presentase 44, 9% ( 31 
siswa), sedangkan 20, 3% ( 14 siswa) memiliki efikasi diri yang tinggi, dan 11, 6% ( 8 siswa) 
memiliki efikasi diri yang rendah. Untuk tingkat motivasi berprestasi ditemukan bahwa 
mayoritas siswa MTs. Ahmad Yani Jabung Malang berada pada kategori sedang dengan 
presentase 40, 6% ( 28 siswa), sedangkan 8, 7% ( 6 siswa) memiliki tingkat motivasi 
berprestasi tinggi, dan 31, 9% ( 22 siswa) memiliki tingkat motivasi berprestasi rendah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri 
dengan motivasi berprestasi pada siswa MTs. Ahmad Yani Jabung Malang, hal ini 
ditunjukkan oleh koefisien korelasi rxy = 0,719 dengan p = 0,000 dan berada pada taraf 
signifikansi 0,01 sehingga p < 0,01, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
diterima. 


