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Abstract
Aim of this study is to describe the degree of Academic Buoyancy of 3rd grade
students in high school “X” Bandung. This study using descriptive method with survey
technique. The material of the study is using Academic Buoyancy questionnaire which is
constructed by the researcher based on the construct of Academic Buoyancy Scale. The
questionnaire consist of 60 items. The validity of the items are around 0,30-0,74, and the
reliability of the items is 0,91. The participants (N = 90) 3rd grade high school students were
tested using Academic Buoyancy Questionnaire.
The Result of the study show that 48,89 % students have low degree in Academic
Buoyancy, and 51,11 % students have high degree in Academic Buoyancy. Suggestion of
further study is to testing the contributional factors which can support the degree of
Academic Buoyancy and to make an intervention in order to increase the degree of Academic
Buoyancy.
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I."

Pendahuluan
Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang

dimilikinya. Salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia adalah faktor
pendidikan. Secara umum, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya. Salah satu jalur pendidikan yang
umum ditempuh adalah jalur pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan
yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai
jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai
pendidikan tinggi.
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Salah satu lembaga pendidikan menengah adalah SMU “X”. SMU “X” memiliki
motto Smart and Friendly, dan memiliki visi untuk dapat semakin meningkatkan kualitas
pendidikan dan lulusan siswa – siswi agar menjadi penerus bangsa yang memiliki etika serta
nilai-nilai Kristiani. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMU “X”, untuk
mencapai visi tersebut bukanlah hal yang mudah, karena pada pelaksanaannya pihak sekolah
seringkali menghadapi beberapa masalah. Beberapa masalah yang seringkali dijumpai adalah
masalah motivasi dan daya juang siswa, seperti banyaknya siswa yang membolos, kurang
memperhatikan guru di kelas, menurunnya prestasi akademik siswa serta sikap dari beberapa
orang siswa yang kurang menghargai guru.
Selain masalah-masalah tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian dari SMU
“X” adalah meningkatkan persentase kelulusan menjadi 100%. Pada tahun 2009, persentase
kelulusan SMU “X” mencapai 98,38%. Untuk meningkatkan persentase kelulusan, pihak
SMU “X” telah mengupayakan berbagai hal, misalnya dengan memberikan bimbingan
belajar pada hari Sabtu, dan memberikan Pra UAN sebanyak enam kali. Selain itu juga, pihak
sekolah pernah mengadakan pelatihan motivasi untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam
belajar, namun hal tersebut dirasakan kurang efektif. Menurut guru BP, hal tersebut dapat
disebabkan karena bentuk pelatihan yang hanya dalam bentuk ceramah, sehingga
diasumsikan kurang mengena pada para siswa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BP di SMU “X”, pada umumnya para
siswa mulai merasa kesulitan ketika mulai memasuki kelas XII. Hal ini karena adanya
tuntutan dan beban tugas yang lebih berat dibandingkan dengan kelas X dan XI. Pada kelas X
dan XI, umumnya siswa terlihat kurang serius dalam hal pelajaran, namun ketika mulai
memasuki kelas XII, para siswa diharapkan mulai memiliki kesadaran akan pentingnya Ujian
Nasional karena pada saat inilah siswa akan menghadapi Ujian Nasional yang kelak akan
menentukan kelulusannya pada jenjang SMA.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diperoleh data bahwa walaupun
pihak sekolah telah memberikan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam
mempersiapkan ujian, namun seringkali para siswa kelas XII masih terlihat kurang memiliki
kesadaran dalam mempersiapkan Ujian Nasional. Pada awal semester kelas XII mereka
terlihat kurang serius dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan cenderung malas dalam
mempersiapkan ujian nasional. Pada umumnya para siswa baru merasa bahwa Ujian nasional
merupakan suatu hal yang penting pada saat hari-hari terakhir menjelang ujian nasional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang siswa kelas XII SMU “X”, diperoleh
data bahwa kesulitan akademis yang paling dirasakan adalah ketika mereka memasuki kelas
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XII. Beberapa kesulitan yang dirasakan adalah banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh
guru, banyaknya ulangan dan tuntutan lebih yang diberikan oleh pihak sekolah, adanya
jadwal bimbingan belajar di hari Sabtu dan pra UAN sebanyak enam kali. Selain hal tersebut,
kriteria kelulusan yang semakin meningkat setiap tahunnya pun menjadi beban mereka,
dimana pada tahun ini siswa dinyatakan lulus UAN apabila memiliki nilai rata-rata minimal
5,75 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling
banyak dua mata pelajaran, dan minimal 4,25 untuk pelajaran lainnya.
Banyaknya tugas dan ulangan yang diberikan oleh guru dirasakan sebagai beban bagi
para siswa. Mereka seringkali merasa jenuh dengan banyaknya tugas dan ulangan tersebut,
karena setelah mereka pulang sekolah, mereka masih harus mengerjakan tugas dan belajar
untuk ulangan. Pada bulan-bulan menjelang UAN, para siswa akan menghadapi Pra UAN
untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi UAN. Ketika nilai pra UAN dari para siswa
masih di bawah rata-rata, para guru akan mengingatkan bahwa dengan nilai tersebut maka
siswa akan diperkirakan tidak lulus UAN dan meminta siswa untuk belajar lebih rajin supaya
dapat mencapai nilai standar yang telah ditetapkan. Selain tuntutan dari pihak sekolah,
terkadang pihak orang tua juga memberikan tuntutan pada siswa guna meningkatkan
prestasinya di sekolah. Sebesar 50% siswa diminta untuk mengikuti bimbingan belajar di luar
sekolah oleh orang tuanya untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas dan memahami
mata pelajaran yang masih kurang dipahami.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang siswa, sebanyak 60% siswa
mengatakan bahwa mereka merasa malas mengikuti bimbingan belajar yang diberikan pada
hari Sabtu karena seharusnya pada hari itu mereka libur dan mereka juga merasa jenuh karena
banyaknya pra UAN yang diberikan oleh pihak sekolah. Pada masa-masa menjelang UAN,
40% siswa merasa khawatir karena takut tidak lulus. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa
yang tidak lulus pada tahun lalu. Dalam hal usaha untuk mempersiapkan UAN, sekitar 50%
siswa mengikuti bimbingan pelajaran diluar jam sekolah, sedangkan 50% siswa lainnya
kurang peduli terhadap UAN.
Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, para siswa diharapkan memiliki
kemampuan dalam menghadapi tantangan sehari-hari dalam konteks akademik, yang disebut
dengan Academic Buoyancy. Academic buoyancy terdiri dari lima faktor, yaitu self efficacy,
planning, persistence, anxiety dan control.
Siswa yang memiliki derajat Academic Buoyancy yang tinggi merasa yakin bahwa
dirinya akan mampu untuk dapat mengerjakan tugas-tugas,ulangan dan ujian yang diberikan
(self-efficacy), mampu membuat perencanaan dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan,
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mampu menentukan target nilai yang akan dicapai dan merencanakan jadwal belajar untuk
ulangan dan ujian sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya (planning), memiliki
kesungguhan untuk terus berusaha dalam mengerjakan berbagai tugas, belajar untuk
mempersiapkan ulangan dan ujian walaupun ada beberapa mata pelajaran yang masih belum
dimengerti (persistence), mampu mengatasi kecemasan ketika menghadapi kesulitan dan
tantangan dalam mengerjakan tugas, ulangan, dan ujian (anxiety), dan menganggap
keberhasilan atau kegagalannya dalam melakukan tugas, ulangan atau ujian diakibatkan dari
sumber-sumber yang berada di dalam dirinya sendiri (control).
Siswa yang memiliki derajat Academic Buoyancy yang rendah kurang yakin bahwa
dirinya dapat mengerjakan tugas, ulangan dan ujian dengan baik (self-efficacy), kurang
mampu membuat perencanaan dalam melakukan tugas-tugas, ulangan dan ujian (planning),
kurang memiliki kesungguhan dan cenderung mudah untuk menyerah ketika dihadapkan
pada tugas-tugas, ulangan, atau ujian yang sulit (persistence), mudah merasa cemas ketika
dihadapkan pada tugas, ulangan atau ujian yang sulit (anxiety), dan menganggap keberhasilan
atau kegagalannya dalam melakukan tugas atau ujian diakibatkan dari pengaruh orang lain
atau hal-hal lain yang tidak mereka ketahui (uncertain control).
Berdasarkan uraian hasil data awal yang diperoleh terlihat bahwa masalah yang
berkaitan dengan Academic Buoyancy pada siswa kelas XII di SMA “X” cukup beragam. Hal
inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian deskriptif mengenai derajat
Academic Buoyancy pada siswa kelas XII di SMA “X” Bandung.
II." Metodologi Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran derajat Academic
Buoyancy pada siswa kelas XII di SMA “X” Bandung. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif. (Ranjit Kumar, 200:9). Subjek penelitian berjumlah 90 orang siswa
kelas XII di SMA “X” Bandung.
Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Academic Buoyancy yang
disusun oleh peneliti berdasarkan konsep Academic Buoyancy yang dikemukakan oleh
Andrew Martin dan Herbert Marsh (2010) yang terdiri dari lima predictor, yaitu self efficacy,
planning, persistence, anxiety dan control. Kuesioner terdiri dari 60 item (n) yang dibuat
dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan terbagi dalam item positif dan item negatif.
Data kuesioner diolah secara statistik dengan menghitung frekuensi dari tiap jawaban
sehingga dapat diperoleh persentase setiap alternatif jawaban dari setiap individu. Hal ini
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dilakukan dengan membagi jumlah frekuensi setiap jawaban pada responden dengan jumlah
keseluruhan persentase.
III." Hasil Penelitian
Tabel I.1 Derajat Academic Buoyancy
Derajat
Academic Buoyancy
Tinggi
Rendah

Frekuensi

Persentase

47
43

52,22%
47,78%

Tabel II.2 Tabulasi silang derajat Academic Buoyancy dengan predictor
Buoyancy
Predictor
Self-Efficacy
Planning
Persistence
Anxiety
Control

Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi

Buoyancy
Rendah
79,5% (35)
17,4% (8)
74,4% (32)
23,4% (11)
73,8% (31)
23,4% (11)
30,9% (17)
74,3% (26)
73,3% (33)
27,2% (10)

Tinggi
20,5% (9)
82,6% (38)
25,6% (11)
76,6% (36)
26,2% (11)
75% (36)
69,1% (38)
25,7% (9)
76,7% (12)
77,8% (35)

Total
100%(44)
100% (46)
100% (43)
100%(47)
100% (42)
100% (48)
100% (55)
100% (35)
100% (45)
100% (45)

IV." Pembahasan
Dari hasil pengolahan data terhadap 90 orang siswa kelas XII, diperoleh data bahwa
52,22% siswa memiliki derajat Academic Buoyancy yang tinggi, sedangkan 47,78% siswa
memiliki derajat Academic Buoyancy yang rendah.
Siswa yang memiliki derajat Academic Buoyancy yang tinggi merasa yakin bahwa
dirinya akan mampu untuk dapat mengerjakan tugas-tugas,ulangan dan ujian yang diberikan
(self-efficacy), mampu membuat perencanaan dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan,
mampu menentukan target nilai yang akan dicapai dan merencanakan jadwal belajar untuk
ulangan dan ujian sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya (planning), memiliki
kesungguhan untuk terus berusaha dalam mengerjakan berbagai tugas, belajar untuk
mempersiapkan ulangan dan ujian walaupun ada beberapa mata pelajaran yang masih belum
dimengerti (persistence), mampu mengatasi kecemasan ketika menghadapi kesulitan dan
tantangan dalam mengerjakan tugas, ulangan, dan ujian (anxiety), dan menganggap
keberhasilan atau kegagalannya dalam melakukan tugas, ulangan atau ujian diakibatkan dari
sumber-sumber yang berada di dalam dirinya sendiri (control).
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Siswa yang memiliki derajat Academic Buoyancy yang rendah kurang yakin bahwa
dirinya dapat mengerjakan tugas, ulangan dan ujian dengan baik (self-efficacy), kurang
mampu membuat perencanaan dalam melakukan tugas-tugas, ulangan dan ujian (planning),
kurang memiliki kesungguhan dan cenderung mudah untuk menyerah ketika dihadapkan
pada tugas-tugas, ulangan, atau ujian yang sulit (persistence), mudah merasa cemas ketika
dihadapkan pada tugas, ulangan atau ujian yang sulit (anxiety), dan menganggap keberhasilan
atau kegagalannya dalam melakukan tugas atau ujian diakibatkan dari pengaruh orang lain
atau hal-hal lain yang tidak mereka ketahui (uncertain control).
Derajat tinggi rendahnya Academic Buoyancy ditentukan oleh predictor dari
Academic Buoyancy, yaitu self efficacy, planning, persistence, anxiety dan control. Predictor
yang pertama yaitu Self-efficacy merupakan keyakinan tentang kemampuan seseorang dalam
mengatur dan melaksanakan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mengatur situasi-situasi
yang prospektif. (Bandura, 1982). Siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi merasa
yakin akan mendapatkan nilai yang baik di sekolah, merasa yakin dapat lulus dengan prestasi
yang memuaskan dan merasa mampu dapat mengerjakan ujian dengan baik. Siswa yang
memiliki derajat self-efficacy yang rendah merasa kurang yakin akan mendapatkan nilai yang
baik di kelas, merasa pesimis dalam menghadapi ujian akhir nasional karena mendapatkan
nilai yang kurang baik pada saat pra ujian.
Predictor kedua, yaitu planning merupakan kemampuan siswa dalam menentukan
tujuan yang akan dicapai dan membuat langkah-langkah untuk dapat mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.(Zimmerman, 2001). Planning terdiri dari dua komponen utama yaitu goal
setting dan strategic planning. Goal setting adalah kemampuan siswa untuk menentukan
tujuan pendidikan, seperti berapa target nilai yang akan ditetapkan untuk ulangan dan ujian.
Strategic planning mengacu pada kemampuan siswa untuk menguraikan tujuan dalam
langkah-langkah perencanaan yang akurat sehingga dapat menjadi pedoman berperilaku yang
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Siswa yang memiliki derajat planning yang tinggi melaksanakan jadwal belajar yang
telah ditetapkan, menetapkan target nilai dan menyicil dalam mempersiapkan ujian. Siswa
yang memiliki derajat planning yang rendah seringkali menunda untuk melaksanakan jadwal
belajar, tidak menetapkan target nilai dan menunda dalam mengerjakan tugas sekolah.
Predictor ketiga, yaitu persistence mengacu kepada kemampuan siswa untuk dapat
tetap berusaha mencari solusi dan memahami masalah walaupun masalah tersebut dirasakan
sulit (Glasser, 1998). Siswa yang memiliki derajat persistence yang tinggi akan berusaha
untuk mengikuti bimbingan belajar ketika kurang memahami pelajaran, dan berusaha untuk
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memerhatikan guru di kelas walaupun pelajaran tersebut dirasakan sulit. Siswa yang memiliki
derajat persistence yang rendah mudah menyerah ketika mengalami kesulitan-kesulitan
akademis. Mereka seringkali tidak memerhatikan guru di kelas ketika mereka merasa bosan,
dan menyontek ketika menghadapi tugas dan ulangan yang dirasakan sulit.
Predictor keempat, yaitu anxiety merupakan perasaan dimana seseorang mengalami
suatu situasi yang dianggap sebagai ancaman. Dalam konteks akademis, kecemasan dialami
dalam kondisi evaluasi dari performance yang dianggap mengancam, seperti menghadapi
ujian yang menimbulkan perasaan takut gagal (Covington, 1992; Sarason & Sarason, 1990;
Spielberger, 1985; Tobias, 1985; Zohar, 1998).
Dalam kecemasan, terdapat dua komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen
emosional. Komponen kognitif atau yang sering disebut worry component dan komponen
emosional atau yang sering disebut emosionalitas atau komponen afektif (Liebert & Morris,
1967; Wigfield & Eccles, 1989; Zeidner, 1998, dalam Pintrich & Shunck, 2002). Komponen
kognitif atau worry merujuk pada kognisi yang menyertai kecemasan, seperti khawatir gagal
dalam ujian, memikirkan tentang konsekuensi yang muncul akibat dari kegagalan dalam
mengikuti ujian (seperti orang tua akan sedih atau akan dikeluarkan dari sekolah). Contoh
lain dari komponen kognitif, yaitu khawatir tidak dapat menyelesaikan ujian dan berpikir
tentang satu soal yang tidak dapat dijawab, dan hal ini akan memalukan dirinya karena
mendapatkan nilai yang rendah. Jadi terdapat beberapa pemikiran dalam diri individu yang
mejalankan ujian. Komponen afektif merujuk pada emosi yang muncul saat individu
melaksanakan ujian, seperti takut, rasa tidak nyaman (Zeidner, 1998, dalam Pintrich &
Shcunk, 2002).
Siswa yang memiliki derajat anxiety yang tinggi seringkali merasa khawatir ketika
akan menghadapi ujian. Terkadang mereka merasa pusing dan kurang sehat ketika
dihadapkan pada tugas-tugas dan ujian yang dirasakan menekan. Siswa yang memiliki derajat
anxiety yang rendah tidak merasa khawatir ketika akan menghadapi ujian. Mereka merasa
lebih tenang karena telah berusaha dengan maksimal.
Predictor kelima adalah control, yang merujuk kepada keyakinan siswa mengenai
hal-hal apa saja yang menyebabkan dia berhasil atau gagal dalam melakukan tugas (Connell,
1985). Connell (1985) mengemukakan tiga aspek dari control belief, yaitu internal source,
external source atau powerful others dan unknown source. Siswa yang memiliki derajat
control yang tinggi memiliki internal source, dimana mereka menganggap keberhasilan dan
kegagalannya dalam suatu tugas disebabkan oleh hal-hal yang berada di dalam dirinya
sendiri. Siswa yang memiliki derajat control yang rendah lebih dipengaruhi oleh external
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source, dimana mereka menganggap keberhasilan dan kegagalannya dalam suatu tugas
karena hal-hal yang berada diluar dirinya, seperti adanya pengaruh dari orang lain (powerful
others) dan hal –hal yang tidak diketahui penyebabnya (unknown source)
Berdasarkan hasil tabulasi silang

derajat Academic Buoyancy dengan predictor

Academic Buoyancy (tabel 1.2) terlihat bahwa self-efficacy, planning, persistence, anxiety
dan control merupakan predictor yang dapat menunjang derajat Academic Buoyancy. Siswa
yang memiliki derajat self efficacy, planning, persistence dan control yang tinggi cenderung
memiliki derajat Academic Buoyancy yang tinggi. Sedangkan siswa yang memiliki derajat
Academic Buoyancy yang rendah cenderung memiliki derajat Academic Buoyancy yang
tinggi. Hal ini selaras dengan pendapat dari Andrew Martin dan Herbert Marsh (2006) yang
mengemukakan bahwa kelima predictor tersebut memiliki hubungan yang signifikan
terhadap Academic Buoyancy dan diasumsikan efektif dalam melakukan suatu intervensi.
V." Simpulan dan Saran
5.1." Simpulan
1. Sebagian besar siswa kelas XII SMA “X” Bandung memiliki derajat Academic
Buoyancy yang tinggi.
2. Self-Efficacy, Planning, Persistence dan Control yang tinggi dapat menunjang derajat
Academic Buoyancy, sedangkan derajat Anxiety yang rendah dapat menunjang derajat
Academic Buoyancy.
5.2." Saran
1. Mengadakan penelitian lanjutan untuk menguji kontribusi faktor-faktor yang dapat
berpengaruh terhadap Academic Buoyancy.
2. Membuat suatu rancangan model intervensi yang tepat dengan menggunakan kelima
predictor Academic Buoyancy untuk meningkatkan derajat Academic Buoyancy,
khususnya bagi siswa-siswa yang memiliki derajat Academic Buoyancy yang rendah.
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