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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I ini menguraikan inti dari penelitian yang didalamnya mencakup latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di berbagai negara 

mendorong adanya persaingan yang kompetitif pada berbagai bidang termasuk 

pada bidang pendidikan. Indonesia sebagai negara yang berkembang, memerlukan 

sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat terus bersaing dengan negara-

negara lain. Pendidikan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Pendidikan berlangsung dalam segala jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan hidup 

yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri 

individu (Suhartono, 2006, hlm. 80). Siswa merupakan objek pendidikan yang 

menjalani semua proses pendidikan dengan tujuan pencapaian prestasi. 

Salah satu proses pendidikan dengan tujuan pencapaian prestasi adalah 

belajar. Belajar merupakan komponen utama dalam proses pendidikan. Belajar 

tentu saja bukan hanya penyerapan informasi. Belajar adalah proses pengaktifan 

informasi yang melibatkan upaya pengaksesan informasi dan penyimpanannya di 

dalam memori terdalam (Mahmud, 2005, hlm. 61). Siswa dituntut untuk belajar 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru dengan mata pelajaran yang 

berbeda. Tujuan belajar tentu saja untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan masing-masing siswa. Siswa menempuh berbagai proses 

belajar, hingga pada akhirnya mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin terjadi proses belajar. 

Menurut Maslow (dalam Djamarah, 2002) perilaku manusia dibangkitkan dan 

diarahkan oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki, yang 

dimulai dengan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, 

kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, kebutuhan 
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estetik dan penghargaan aktualisasi diri. Siswa yang dapat memenuhi kebutuhan 

secara hierarki tersebut akan dapat mengaktualisasikan dirinya untuk mencapai 

prestasi belajar yang maksimal dengan motivasi belajar yang dimilikinya baik 

yang berasal dari dalam diri (internal) maupun lingkungan yang kondusif 

(eksternal). 

Motivasi belajar pada dasarnya erat kaitannya dengan prestasi belajar siswa. 

Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. 

Bahkan menurut El-Anzi, F.O. (dalam Latipah, 2010, hlm. 110) mengemukakan 

bahwa prestasi akademik yang dicapai oleh siswa tertentu merupakan salah satu 

tolak ukur dari keberhasilannya di dunia pendidikan/akademik. Siswa yang 

memiliki prestasi akademik yang tinggi, cenderung menunjukkan serta memiliki 

motivasi daya saing yang cukup tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

prestasi akademik yang rendah (Lens et al. dalam Latipah, 2010, hlm. 110). 

Sayangnya, saat ini banyak siswa khususnya siswa sekolah menengah atas 

(SMA) yang tidak memiliki motivasi untuk belajar dan bersaing dengan yang lain 

secara sehat. Siswa cenderung masih memiliki sikap bergantung kepada orang 

lain. Sehingga hal ini tentu juga berpengaruh terhadap sikap positif yang 

ditunjukkan oleh siswa tersebut. Contoh sederhana terkait dengan pola belajar 

yang diterapkan oleh siswa kebanyakan, mereka cenderung belum dapat 

melakukan self regulated learning (SRL) dengan baik. Kegiatan belajar yang 

mereka lakukan umumnya tanpa adanya suatu perencanaan yang baik terhadap 

kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan, tanpa ada pantauan, ataupun 

evaluasi terhadap hasil belajarnya apakah sudah mencapai suatu target tertentu 

atau belum. Banyak siswa yang belum memiliki kemampuan untuk merefleksi 

terhadap apa yang mereka lakukan terkait dengan kegiatan belajar tersebut. 

Akibatnya, ketergantungan yang cukup tinggi terhadap teman yang lain dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan, kegiatan meng-copy paste hasil kerja teman 

yang lain, atau mengikuti pembelajaran di sekolah hanya sekedar untuk 

memenuhi absen.  

Pada saat peneliti melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di 

Sekolah Menengah Atas terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa 

siswa belum memiliki self regulated learning yang baik seperti banyaknya siswa 
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yang sering terlambat datang ke sekolah, mencontek tugas milik temannya serta 

mencontek ketika ulangan, kurangnya kontrol dalam proses belajar yang 

ditunjukkan dengan perilaku malas karena kurang memiliki motivasi untuk belajar 

dan perilaku sering menunda-nunda pekerjaan rumah, serta kurangnya evaluasi 

dalam proses belajar yang ditunjukkan dengan sikap kurang peduli terhadap nilai-

nilai mata pelajaran yang menurun.  

Menurut Cobb (2003), motivasi yang dimiliki siswa secara positif 

berhubungan dengan self regulated learning.  Seseorang yang memiliki regulasi 

yang baik akan mampu menimbulkan motivasi pada dirinya dalam pencapaian 

tujuan yang diinginkannya. Sedangkan siswa yang memiliki motivasi yang rendah 

artinya siswa tersebut tidak dapat mengatur diri dengan baik, sesuai dengan 

indikator strategi self regulated yang seharusnya dimiliki siswa seperti menyusun 

langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran, 

berkonsentrasi pada intruksi yang diberikan, mengingat informasi-informasi yang 

diterima, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, menggunakan sumber-

sumber pembelajaran yang efektif, memonitor penampilan, mengatur waktu 

dengan baik, mencari bantuan belajar ketika dibutuhkan, memegang suatu 

keyakinan tentang salah satu kemampuan yang dimiliki, memegang nilai-nilai 

pembelajaran, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, 

mengantisipasi hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan memiliki 

kebanggaan dari pengalaman yang didapatkan, serta memiliki kepuasan dengan 

hasil kerja keras yang selama ini ditempuh. 

Self regulated learning atau pengelolaan diri dalam belajar terdiri dari unsur 

metakognitif, motivasi, dan perilaku partisipasi aktif. Siswa yang memiliki self 

regulated learning meliputi tiga karakter, diantaranya siswa menggunakan strategi 

self regulated learning, siswa merespon timbal balik orientasi diri mengenai 

efektivitas pembelajaran, dan siswa bergantung pada proses motivasi. Siswa 

memilih dan menggunakan strategi self regulated learning untuk memperoleh 

hasil akademis yang diinginkan (Zimmerman, 1990, hlm. 6). 

Zimmerman dan Martinez-Pons (dalam Zimmerman, 1989, hlm. 11) 

mengidentifikasi 14 strategi dalam self regulated learning yang diperoleh dari 

teori kognitif sosial, yaitu sebagai berikut: 1) strategi mengoptimalkan fungsi 
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personal (personal function) meliputi: a) organizing and transforming 

(pengorganisasian dan transformasi), b) goal setting and planning (penetapan 

tujuan dan perencanaan), c) rehearsing and memorizing (melatih dan menghapal); 

2) strategi mengoptimalkan fungsi perilaku (behavioral function) meliputi: a) self 

evaluating (evaluasi diri), b) self consequenting (konsekuensi diri); 3) strategi 

mengoptimalkan fungsi lingkungan (environmental function) meliputi: a) seeking 

information (pencarian informasi), b) keeping records & self monitoring 

(pembuatan catatan dan memonitor diri), c) environmental structuring 

(penyusunan lingkungan), d) seeking social assistance (pencarian bantuan sosial), 

e) reviewing records (melihat kembali referensi). Setiap strategi bertujuan 

meningkatkan regulasi diri siswa pada fungsi personal, behavioral, dan 

environmental. 

Self regulated learning merupakan bentuk performa yang harus dimiliki oleh 

setiap individu dalam belajar. Strategi meregulasi diri yang belum dijalankan oleh 

siswa, terjadi akibat motivasi belajar yang rendah. Motivasi dibutuhkan siswa 

untuk melaksanakan strategi yang akan mempengaruhi proses belajar, sehingga 

apabila motivasi belajarnya rendah maka hasil belajar yang optimal tentu sangat 

sulit untuk dicapai. 

Bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen sekolah yang 

memegang peranan penting dalam upaya perkembangan siswa tentu saja harus 

ikut serta dalam menangani permasalahan pada siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang rendah, karena apabila dibiarkan akan mengakibatkan hasil belajar 

yang tidak optimal. Proses pembelajaran pun pada akhirnya kurang memiliki arti 

yang penting bagi para pelajar yang semestinya memiliki tanggung jawab penuh 

untuk serius dalam belajar. 

Tujuan bimbingan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memberikan 

bantuan kepada seluruh siswa. Tercapainya penyesuaian diri, perkembangan 

optimal, dan kemandirian merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan. 

Siswa yang belum memiliki kemandirian akademis harus ditumbuhkan 

kesadarannya akan tugas serta tanggung jawab sebagai pelajar. 

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa self regulated learning 

memiliki pengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar seperti yang dilakukan 
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oleh Hidayat dan Budiman (2010) menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

antara self regulated learning terhadap motivasi belajar siswa dalam pelajaran 

penjas kelas V SDN Cisitu 1 Kota Bandung Tahun Ajaran 2009-2010. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan motivasi belajar pada kelompok yang 

menggunakan model pendekatan pembelajaran self regulated learning. Penelitian 

Aimah dan Ifadah (2013) pun menunjukkan bahwa self regulated learning 

memiliki pengaruh terhadap motivasi diri belajar pada mahasiswa. Kedua 

penelitian tersebut baru dilakukan pada siswa SD dan mahasiswa, sedangkan 

penelitian ini akan dilakukan pada siswa kelas XI di SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

Tahun Ajaran 2014-2015. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana 

hubungan antara self regulated learning dengan motivasi belajar siswa di SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi. Sehingga keberhasilan dalam penelitian ini diharapkan 

siswa dapat dibantu oleh guru BK untuk menerapkan strategi self regulation 

learning dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki motivasi belajar yang 

tinggi.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Self regulated learning merujuk pada Zimmerman (1989, hlm. 3) bahwa self 

regulated learning mengacu pada diri yang terintergrasikan pada pikiran, 

perasaan, dan tindakan yang terencana secara siklus diadaptasi untuk mencapai 

tujuan pribadi. Self regulated learning atau pengelolaan diri dalam belajar terdiri 

dari unsur metakognitif, motivasi, dan perilaku partisipasi aktif. Siswa yang 

memiliki self regulated learning meliputi tiga karakter, diantaranya siswa 

menggunakan strategi self regulated learning, siswa merespon timbal balik 

orientasi diri mengenai efektivitas pembelajaran, dan siswa bergantung pada 

proses motivasi. Siswa memilih dan menggunakan strategi self regulated learning 

untuk memperoleh hasil akademis yang diinginkan (Zimmerman, 1990, hlm. 6). 

Menurut Mc. Donald (dalam Djamarah, 2008, hlm. 148) mengatakan 

bahwa motivation is a energy change within the person characterized by affective 

arousal and anticipatory goal reactions. Motivasi adalah suatu perubahan energi 

di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan 
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reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dalam belajar yaitu daya penggerak di 

dalam pribadi siswa untuk menumbuhkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar 

sehingga tujuan yang dihendaki dapat tercapai 

Motivasi serta regulasi diri secara teori dapat dikatakan saling melengkapi. 

Motivasi belajar yang ada pada diri siswa menunjukkan bagaimana siswa tersebut 

menggunakan strategi self regulated learning yang ada pada dirinya. Siswa yang 

tidak memiliki motivasi belajar cenderung menunjukkan sikap pengaturan diri 

pada belajarnya yang rendah. Siswa tidak memiliki perencanaan serta tujuan yang 

harus dicapai oleh dirinya. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan berdampak pada 

pencapaian prestasi belajar pada siswa tersebut.  

Berdasarkan pemaparan tersebut maka rumusan masalah dijabarkan dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Seperti apa gambaran umum self regulated learning pada siswa kelas XI 

SMK Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015-2016? 

2) Seperti apa gambaran umum motivasi belajar pada siswa kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015-2016? 

3) Seperti apa hubungan antara self regulatd learning dengan motivasi belajar 

siswa kelas XI SMK Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan self regulated learning pada siswa kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015-2016. 

2) Mendeskripsikan motivasi belajar siswa pada siswa kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015-2016. 

3) Mengetahui signifikansi hubungan antara self regulated learning dengan 

motivasi belajar siswa kelas XI SMK Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 

2015-2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam 

bidang Bimbingan dan Konseling (BK) mengenai self regulated learning dan 

pemahaman mengenai motivasi belajar khususnya di SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

Tahun Ajaran 2015/ 2016. Selain itu peneliti dapat lebih memperdalam teori yang 

telah dipelajari sebelumnya sebagai bekal dalam pemberian layanan BK terutama 

dalam penyusunan program. 

2) Praktis 

Adapun manafaat lain dari hasil penelitian ini terhadap pihak-pihak terkait 

lainnya dalam perspektif khusus adalah dibawah ini: 

a) Bagi jurusan Bimbingan dan Konseling, sebagai karya ilmiah yang dapat 

memperkaya referensi studi pustaka sebagai penunjang aktifitas 

perkuliahan, khususnya mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

b) Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya dalam upaya meningkatkan self 

regulated learning menggunakan strategi SRL dan meningkatkan 

motivasi belajar di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara mendalam mengenai 

profil dan faktor-faktor yang mempengaruhi self regulated learning 

maupun motivasi belajar. Pengembangan teknik atau metode yang baru 

dan relevan dengan self regulated learning dan motivasi belajar juga 

perlu dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya. 

c) Bagi Guru Bimbingan dan Konseling, diharapkan hasil penelitian ini 

bermanfaat sebagai referensi kinerja BK dalam menangani siswa dengan 

motivasi belajar yang rendah dan memiliki self regulated learning yang 

rendah pula khususnya yang berkaitan siswa SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

Tahun Ajaran 2015/ 2016 dengan berbagai latar belakang dan 

karakteristiknya. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara umum, skripsi yang disusun terdiri dari tiga bagian yakni bagian awal, 

bagian isi, dan bagian penutup. Lebih jelasnya berikut diuraikan sistematika 

penulisan skripsi. 

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman judul; halaman pengesahan; halaman 

pernyataan tentang keaslian skripsi dan pernyataan bebas plagiarisme; 

halaman ucapan terima kasih; abstrak; daftar isi; daftar tabel; daftar gambar; 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi, terdiri dari: 

a) Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian; rumusan 

masalah penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan struktur 

penulisan skripsi. 

b) Bab II Kajian Pustaka, yang didalamnya memuat mengenai landasan 

teoritis konsep self regulation learning dan motivasi belajar, penelitian 

terdahulu yang melandasi penelitian ini, serta posisi teoritis. 

c) Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari desain penelitian; partisipan; 

populasi dan sampel; instrumen penelitian; prosedur penelitian; dan 

analisis data. 

d) Bab IV Temuan dan Pembahasan yang didalamnya memuat hasil 

penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data. 

e) Bab V Simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 

3. Bagian penutup, yang terdiri dari: daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 


