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ABSTRAK. Penanaman hal-hal positif pada siswa tentu akan membantu terwujudnya pendidikan yang baik. Dengan
hal-hal positif ini, siswa diharapkan mampu meningkatkan unsur positif dalam diri sehingga mampu menghadapi beragam masalah didalam proses belajar mengajar dengan baik, guna meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa aspek
dalam diri siswa yang harus dipahami oleh pendidik adalah efikasi diri, kesejahteraan psikologis, dan kecerdasan emosi,
yang mana faktor-faktor tersebut sangat berkontribusi terhadap prilaku dan sikap siswa. Seorang individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi, kecerdasan emosi yang tinggi, serta memiliki tingkat kebahagiaan yang baik, Akan dapat
meningkatkan motivasi dalam belajar dan membangun prilaku positif yang membantu siswa menuju keberhasilan
dalam pendidikan.
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Pendahuluan
Kesuksesan dalam pendidikan adalah impian setiap siswa yang mengenyam bangku pendidikan, namun
tidak semerta-merta datang kesekolah belajar dan pulang, siswa yang sukses adalah siswa yang disiplin,
berdedikasi tinggi, memiliki motivasi, dan memiliki hubungan yang baik dengan guru. Untuk itu siswa
harus memiliki mental yang sehat agar dapat meraih cita-citanya. Namun pada aplikasinya banyak sekali
kesulitan yang dihadapi siswa baik dari pergaulan secara sosial, menghadapai tingkat stress ketika belajar, perilaku-perilaku negatif siswa, sampai pada ketidak sanggupan siswa dalam menghadapi tuntutan
pendidikan yang diberlakukan dalam sebuah institusi pendidikan. Beberapa permasalahan diatas menjadi sebuah tantangan dalam meningkatakan kualitas pendidikan.
Efikasi diri, Kesejahteraan Psikologis, Kecerdasan Emosi, dan Sikap Siswa, adalah hal penting dalam
membantu siswa untuk belajar, meraih kesuksesan dan meningkatkan kualitas dalam pendidikan. efikasi
diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan suatu tugas, pencapaian
tujuan, dan megatasi masalah atau hambatan. Efikasi diri juga didefinisikan sebagai kemampuan individu
terhadap kemampuan kognitifnya, menggerakan motivasi dalam dirinya, dan tindakanyang diperlukan
guna memenuhi tuntutan. (Bandura,1994; Zimmerman, 2011; Adeyemo & Adeyele, 2008; Salami & Ogundokun, 2009). Kesejahteraan psikologis adalah salah satu prediktor dalam kesuksesan seseorang dalam
dunia pendidikan (Cripps & Zyromsky, 2009; Konu & Rimpela, 2002).
Sebuah perhatian lebih adalah bahgai mana efikasi diri, kecerdasan emosi dan kesejahteraan psikologis mampu menjadi sebuah indikator kesuksesan seseorang dalam dunia pendidikan, dalam tulisan kali
ini akan dibahas hubungan antara efikasi diri, kecerdasan emosi dan kesejah teraan psikologis dalam
mempengaruhi sikap siswa demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang baik.
Dalam dunia pendidikan di tingkat sekolah maupun ditingkat universitas, motifasi dan kedisiplinan
siswa adalah hal yang sering dikemukankan oleh tenaga pengajar bagi seluruh siswanya dengan tujuan
untuk membangun suatu karakter murid yang baik dan memiliki etika yang baik. Motivasi memiliki peranan untuk membuat seseorang akan mempersiapkan dirinya jauh lebih baik didalam segala kegiatan
yang ia lakukan (Olanrewaju.2010; Anderman, Griesinger,& Westerfield.1998).
Kecerdasan emosi memiliki peranan penting dalam meningkatkan performa dan kesuksesan seseorang, kecerdasan emosi yang diimbangi dengan kesejahteraan diri akan menambah hal-hal positif dalam
diri seseorang, aplikasi didalam dunia pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan yang terjadi
apabila seseorang memiliki tingkat kesejahteraan dan memiliki kecerdasan emosi yang seimbang (Salami
& Ogundokun, 2009; Tagliavia, Tipton, Giannetti & Mattei, 2006).
Bandura (1994), efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan suatu tugas, pencapaian tujuan, dan megatasi masalah atau hambatan. Efikasi diri juga didefinisikan
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sebagai kemampuan individu terhadap kemampuan kognitifnya, menggerakan motivasi dalam dirinya,
dan tindakanyang diperlukan guna memenuhi tuntutan.
Bandura dalam Zimmerman (2002), mengatakan bahwa efikasi diri sebagai kemampuan seseorang
untuk mengatur dan melaksanakan tindakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Lunenburg (2011),
Efikasi diri adalah kepercayaan seseoran pada kemampuannya menuju sukses.
Kesejahteraan psikologis adalah sebuah perasaan terhadap diri yang mana merasakan kebahagiaan
dari setiap apa yang dilakukan, hal yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi adalah emosi positif dari
diri seseorang, karena dengan kesejahteraan psikologis kita akan terhidar dari stress, depresi dan masalah-masalah hidup yang bisa mengganggu kita dalam kegiatan sehari-hari (Compton, 2005; Khramtsova
et al, 2007;Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001).

Permasalahan
Mencari hubungan antara kesejahteraan psikologis, efikasi diri dan kecerdasan emosi dengan sikap siswa,
dengan menjelaskan secara mendalam hubungan antar faktor sehingga pembaca dapat mengetahui implikasinya terhadap kualitas pendidikan.

Penjelasan
Dari beberapa penelitian terdahulu maka didapati adanya hubungan yang kauat antara kesejahteraan
psikologis, efikasi diri dan kecerdasan emosi dengan sikap siswa, guna meningkatkan kualitas pendidikan. Murid yang memiliki efikasi diri yang tinggi, kecerdasan emosi yang tingi dan sejahtera dalam
hidupnya akan menambah motivasi diri ntuk berperan lebih aktif dalam kegiatan akademik dan akan
membangun secara perlahan perilaku-perilaku positif yang akan menuntun mereka menuju sukses (Berrollo, 2003; Field, 2001; Fredrickson, 2002; Isen, 2003; Khramtsova et al. 2007; Lyubomirsky, 2001).
Seorang siswa yang memiliki kesejah teraan psikologis yang tinggi, biasanya akan merasakan kesenangan,
mampu terhindar dari stress, lebih fleksibel dan efektif dalam memecahkan maslah, dan lebih berpegang
teguh pada komitmen terhadap pencapaian dibidang akademis,siswa akan banyak termotifasi untuk berprestasi, mampu untuk lebih mengontrol diri dan hormat kepada tenangga pengajar (Field, 2001; Manzo,
Jones, Freudenberg, Tsui, Kwan, & Gagnon, 2011; Konu, & Rimpela, 2002).
Kecerdasan emosi juga dapat membangun perilaku dan kebiasaan siswa seperti kedisiplinan, motivasi, dan sikap patuh kepada guru. Siswa dengan kecerdasan emosi yang tinggi akan lebih mudah dalam
memahami dirinya, mampu mengatur emosinya, mangerjakan tugasnya dengan baik, dan membangun nilai-nilai positif dalam diri (Salami, 2004; Salami & Ogundokun, 2009; Tagliavia, Tripton, Giannetti & Mattei, 2006). Takhanya kecerdasan emosi untuk memprediksi kesuksesan siswa, siswa dengan efikasi diri
yang tinggi mampu memecahkan segala masalah dalam dunia pendidikan dengan baik, mampu mengikuti
kegiatan dan proses belajar secara baik sehingga akan menjadi modal menuju kesuksesan akademis (Salami,2004; Salami & Ogundokun, 2009; Yalcinalp, 2005, Schwarzer & Fuchs, 2009 ).
Siswa akan sangat berindikasi melakukan perilaku yang negatif jika memiliki efikasi diri yang sangat
rendah, Nora & zhang (2010), menemukan bahwa murit yang memiliki efikasi diri yang rendah memiliki
kebiasan menyontek dalam melaksanakan ujian. dan tidak hanya itu tingkat emosi juaga akan berpengaruh dikarenakan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang rendah cenderung kurang dalam
motivasi dri, sehingga kurang dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik (Salami,2004; Salami & Ogundokun, 2009; Yalcinalp, 2005, Schwarzer & Fuchs, 2009 ).

Kesimpulan
Kecerdasan emosi dan efikasi diri seseorang merupakan faktor yang berpengaruh pada kebiasaan,
perilaku, motivasi, kedisiplinan, dan rasa hormat kepada tenaga pengajar, penanaman akan pemahaman
efikasi diri dan peningkatan kecerdasan emosi yang dilakukan tenaga pengajar bisa menjadi salah satu
acuan dalam peningkatan menuju pendidikan yang lebih baik. Dikarenakan siswa yang memiliki kesadaran diri yang tinggi mampu membangun rasa positif didalam dirinya, mampu mengatur diri dan akan
percaya pada kemampuan diri, sedangkan seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi akan
memiliki motifasi berprestasi yang tinggi, dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan baik, akan
lebih mudah mengontrol diri, mampu memahami dirinya serta lebih memiliki rasa hormat bagi guru dan
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teman-temanya.
Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan hubungan antara efikasi diri dan kecerdasan emosi
dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan mampu
menguasai dirinya untuk terhindar dari hal-hal menyimpang, dikarenakan seseorang yang memiliki efikasi diri akan percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan yang dapat memecahkan masalahnya (Nora &
Zhang, 2010; Zimmerman, 2000; Adeyemo & Adeyele, 2008; Salami & Ogundokun, 2009; Klassen, Krawchuk, Rajani, 2007).
Sedangkan tingkat kecerdasan emosi yang tinggi akan menumbuhkan motivasi pada siswa, siswa
akan lebih disiplin, dan patuh pada gurunya,yang mana seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan selalu berusaha menggapai tujuan dan cita-citanya, dengan kecerdasan emosi yang baik siswa juga mampu
mengontrol dirinya untuk tidak berperilaku menyimpang (Coricelli, Joffili, Montmarquette, dan Villeval,
2010; Tepen, Zhong, dan Inzlich, 2014; Salami, 2004; Salami & Ogundokun, 2009).
Kesejahteraan psikologis akan berpengaruh sangat kuat pada perilaku dan kebiasaan siswa, dan
biasanya tenaga pengajar dalam institusi pendidikan akan membantu siswanya mengapai kesejahteraan psikologisnya dalam dunia pendidikan, dimana seoarang siswa yang memiliki tingkat kesejahteraan
psikologis yang cukup akan memunculkan sisi-sisi positif dalam dirinya seperti emosi positif. Siswa yang
tingkat kesejahteraan psikologisya tercukupi akan mudah menghadapi masalah-masalah, sehingga mampu terhindar dari stress, mampu mengontrol diri dengan sangat baik, berinteraksi sosial dengan baik serta
terhindar dari depresi dan permasalahan-permasalahan hidup yang akan mengganggu dirinya (Konu, Alanen, Litonen, & Rimpela, 2002; James; Bordbar, & Fariba, 2013; Niemic & Wedding, 2014; Staten, 2007).
Dapat disimpulkan bahwa efikasi diri, kesejahteraan psikologis, dan kecerdasan emosi berpengaruh terhadap sikap siswa, siswa akan lebih mudah mengontrol dirinya, membantu dalam motivasi diri dalam
belajar, menyelesaikan masalah dengan baik, disiplin dan hormat kepada guru, dan lebih flexible dalam
segala hal, hal-hal ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar guna tercapainya pendidikan yang
baik, sehingga siswa mampu meningkatkan keualitas pendidikanya.
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