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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Regulasi diri merupakan faktor penting dalam diri peserta didik karena ikut 

menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai prestasinya, namun 

nyatanya, tidak semua peserta didik menyadari perlunya langkah-langkah 

sistematis agar proses regulasi diri berjalan efisien dan dapat mencapai sasaran 

yang diinginkan. Sebagai contoh banyak peserta didik yang hanya belajar ketika 

akan ujian, itupun dengan SKS atau sistem kebut semalam bahkan ada yang sampai 

begadang hingga larut malam untuk belajar.  

Regulasi diri juga dipandang sebagai salah satu aspek yang dikategorikan aspek 

non-intelektual dalam usaha meraih kesuksesan hidup sehari- hari pada setiap orang, 

di samping kecerdasan intelektual (Goleman, 1998, hlm.45). Effeney dkk (2013) 

Zimmerman (1989, 1990, 1994) mengatakan bahwa individu yang memiliki self 

regulation learning merupakan individu yang aktif secara metakognisi, motivasi, 

dan perilaku di dalam proses belajarnya. Selain itu kemampuan regulasi-diri juga 

penting untuk setiap orang dalam mewujudkan tujuan hidupnya yang sering kali 

berhadapan dengan masalah. Dengan regulasi-diri individu akan siap menghadapi 

masalah tersebut.  

Regulasi diri digambarkan sebagai sebuah siklus karena feedback dari tingkah 

laku sebelumnya digunakan untuk membuat penyesuaian dalam usahanya saat ini. 

Penyesuaian seperti ini diperlukan karena faktor-faktor personal, tingkah laku dan 

lingkungan secara konstan berubah selama proses belajar dan berperilaku. Faktor-

faktor tersebut juga harus diobservasi dengan feedback yang mengarah pada dirinya. 

Zimmerman (1989, hlm.329) memaparkan secara umum, regulasi diri 

digambarkan melalui tingkatan atau derajat yang meliputi keaktifan berpartisipasi 

baik itu secara metakognisi, motivasional, maupun perilaku dalam proses belajar.  
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Goleman (2009) mengutarakan dalam Nesweek, menjelaskan model 

kecerdasan emosi diuraikan lagi menjadi empat domain kemampuan: kesadaran diri, 

pengaturan diri, empati, dan keterampilan interpersonal. Dua kesadaran diri dan 

pengaturan diri yang pertama - adalah unsur-unsur fungsi eksekutif, yang semuanya 

didasarkan pada operasi zona-zona korteks prefrontal. 

Goleman (2004, 1998) memaparkan ciri-ciri atau karakteristik individu yang 

memiliki regulasi-diri (self-regulation) tinggi adalah 1) memiliki kecerdasan 

emosional; 2) dapat mengendalikan ruang lingkup aktifitasnya secara independen; 

3) tidak bergantung pada orang lain; 4) memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan 

tugas dan kewajibannya; 5) mampu mengevaluasi perilakunya atau melakukan 

introspeksi dan relaksasi, 6) memiliki hubungan interpersonal yang baik; 7) sikap 

hati-hati; 8) adaptibilitas; 9) toleransi terhadap frustasi; 10) peka terhadap perasaan 

orang lain; 11) memiliki pandangan yang positif atau lebih sering merasakan emosi 

positif daripada emosi negatif serta tidak mudah putus asa.  

Didukung dengan hasil penelitian Masril (2015, hlm.258) yang menunjukkan 

individu yang memiliki regulasi-diri dalam kesiapan karir yang tinggi dapat 

merubah perilaku diantaranya (1) kemampuan mengelola sumber daya diri-fisik; (2) 

kemampuan mengelola sumber daya diri-psikis; (3) kemampuan mengelola sumber 

daya lingkungan fisik; (4) kemampuan mengelola sumber daya lingkungan sosial; 

(5) kemampuan mengelola perasaan malas; (6) kemampuan mengelola marah; (7) 

tanggung jawab mengarahkan diri; (8) keinginan menyiapkan diri mewujudkan 

cita-cita karir: dan (9) komitmen terhadap keinginan cita-cita karir. 

Individu yang rendah kemampuannya dalam meregulasi-diri akan terus- 

menerus bertarung dalam perasaan murung, sementara mereka yang tinggi 

kemampuan regulasi-dirinya dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari 

kemesorotan dan kejatuhan dalam kehidupannya (de Ridder, Kuijer, & Ouwehand, 

2007). 

Goleman (1998, hlm.58) juga mengatakan perilaku lain yang menunjukkan 

individu yang memiliki regulasi-diri yang rendah di antaranya membolos, 

menyontek pada saat ujian, menunjukan perilaku kuasa, dan lain sebagainya. Data 

yang dirilis oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sumenep 

(Maulida, 206) mengafirmasi jumlah pelanggaran hukum setiap tahun semakin 
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bertambah, diantaranya pada tahun 2015 tercatat puluhan remaja yang terjerat 

pelanggaran hukum. Rata-rata mereka adalah seorang pelajar masih duduk di 

bangku sekolah menengah pertama (SMP) dan pelajar sekolah menengah atas 

(SMA) (Madura, 2015).  

Teknologi internet berkembang secara pesat, media sosial menjadi hal yang 

paling diminati diseluruh dunia (Cam dan Isbulan, 2012, hlm,14). Media sosial 

merupakan sebuah layanan yang dapat melihat antar pengguna jejaring sosial, 

menambah dan menerima pengguna untuk dapat saling berkomunikasi antar 

pengguna (Diryaguza, 2008, hlm.69).  

Menurut data Comscore (Aquini, 2011), penggunaan media sosial di kalangan 

remaja mengalami peningkatan terbesar dibandingkan rentang usia lainnya yaitu 

sebesar 84,4%. Menurut Kuss & Griffith (2011, hlm.68) penggunaan media sosial 

secara berlebihan dapat menyebabkan adiksi bagi penggunanya. Berbagai macam 

fiturnya dapat menyebabkan intensitas waktu pada remaja dalam penggunaan 

media sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Kuss & Griffith (2011, hlm.68) 

Penggunaan media sosial secara berlebihan memugkinkan timbulnya adiktif. Daya 

tarik individu mengakses media sosial berpotensi menimbulkan keprihatinan, 

terutama mengingat meningkatnya jumlah waktu yang dihabiskan untuk online 

oleh remaja.  

Salah satu alasan yang meyebabkan individu menjadi peserta didik malas 

belajar dikarenakan memiliki regulasi-diri yang rendah. Konflik-konflik yang 

sering timbul pada peserta didik salah contohnya anak menjadi resah, kecemasan, 

malas belajar, merasa dipaksa oleh orang-orang terdekat untuk belajar (Irwanto dkk, 

dalam Suyanto, 2013, hlm.201).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Pasundan 2 Bandung 

diketahui terdapat beberapa gejala yang menunjukkan perlunya pengembangan 

kemampuan regulasi diri peserta didik. Gejala tersebut ditunjukan dengan kondisi 

peserta didik yang sering kali mengerjakan tugas pekerjaan rumah di sekolah, 

bermain media sosial, game online atau mengakses hape saat jam pelajaran 

berlangsung, adanya konflik antar kelompok teman karena merasa terganggu saat 

bermain media sosial, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya.  
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Mencermati pentingnya regulasi diri dalam penggunaan media sosial bagi 

peserta didik maka penelitian ini difokuskan pada hubungan regulasi diri dengan 

adiksi media sosial dan implikasinya bagi layanan bimbingan dan konseling.  

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Kemampuan regulasi diri adalah hasil dari sence of personal agency, yakni 

seseorang menganggap dirinya bertanggung jawab atas usaha pencapaian hasil 

yang ia raih, maka dari itu ia membuat pilihan, rencana, atau tindakan memotivasi 

untuk dirinya (Woolfolk, 2010). Individu yang memiliki regulasi diri diprediksi 

akan mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya lebih lanjut, termasuk 

motivasi untuk berubah, sejalan dengan berubahnya mindset (pola pikir) peserta 

didik dalam menghadapi masalah yang dialaminya dalam mewujudkan minat dan 

perencanaan hidupnya atau minat terhadap karir tertentu. Misalnya masalah 

ekonomi lemah. Sebagaimana dikemukakan Cameron & Leventhal (2003) dalam 

de Ridder & de Wit (2006, hlm.3) bahwa regulasi diri memiliki dua sifat dasar yang 

universal, yaitu: pertama sebagai sistem motivasi dinamis dalam menetapkan, 

mengembangkan, dan menerapkan strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; 

kedua yaitu menilai serta merevisi tujuan dan strategi dalam rangka penyesuaian.  

Fenomena-fenomena seperti membolos sekolah untuk pergi ke rental 

playstation, tidak menyelesaikan tugas pekerjaan rumah tepat waktu, rendahnya 

minat belajar, tetap bermain media sosial ketika jam pelajaran berlangsung. Semua 

itu adalah indikasi lemahnya kemampuan peserta didik untuk regulasi diri dalam 

penggunaan media sosial. Jika hal itu tidak ditangani dengan baik, dapat 

berimplikasi pada tidak termanifestasikannya secara baik potensi peserta didik 

untuk perkembangan diri mereka.  

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah bagaimana hubungan regulasi diri dengan adiksi media sosial 

dan implikasinya bagi layanan bimbingan dan konseling. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Seperti apa gambaran kemampuan regulasi diri peserta didik kelas XI SMA 

Pasundan 2 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 
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2. Seperti apa gambaran adiksi media sosial peserta didik kelas XI SMA Pasundan 

2 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

3. Apakah terdapat  hubungan antara regulasi diri dan adiksi media sosial peserta 

didik kelas XI SMA Pasundan 2 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

4. Bagaimana layanan bimbingan dan konseling yang tepat berdasarkan gambaran 

regulasi diri dan adiksi media sosial peserta didik kelas XI SMA Pasundan 2 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka tujuan umum penelitian adalah: 

1. menggambarkan secara empirik kemampuan regulasi diri peserta didik kelas XI 

SMA Pasundan 2 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019; 

2. menggambarkan secara empirik adiksi media sosial peserta didik kelas XI SMA 

Pasundan 2 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019; 

3. menggambarkan secara empirik hubungan antara regulasi diri dan adiksi media 

sosial peserta didik kelas XI SMA Pasundan 2 Bandung Tahun Ajaran 

2018/2019; 

4. menggambarkan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan gambaran 

regulasi diri dan adiksi media sosial peserta didik kelas XI SMA Pasundan 2 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1   Manfaat Teoretis 

1. Menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bimbingan 

dan konseling mengenai hubungan regulasi diri dengan adiksi media sosial.   

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan acun dan pertimbangan dalam 

upaya memberikan bimbingan dan konseling dalam hal regulasi diri dan adiksi 

media sosial. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan acuan atau referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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1.6 Struktur Organisasi 

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu; 

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi penelitian.  

Bab II merupakan Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-

dokumen serta data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang 

mendukung terhadap masalah penelitian yang berkaitan. 

Bab III berisi Metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode dan desain 

penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, serta teknik pengumpulan 

data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

Bab IV berisi Hasil Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini berisi analisis 

hasil temuan data tentang regulasi diri, adiksi media sosial, hubungan antar variabel, 

dan keterbatasan penelitia.  

Bab V berisi Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Bab ini berisi simpulan 

hasil penelitian, implikasi, dan rekomendasi sebagai penutup dari penelitian dan 

permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian. 

 

 


