
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pintrich dan Groot (dalam Mastuti dkk, 2006) memberikan istilah self 

regulation dalam belajar dengan istilah self regulated learning, yaitu suatu 

kegiatan belajar yang diatur oleh diri sendiri, yang didalamnya individu 

mengaktifkan pikiran, motivasi dan tingkah lakunya untuk mencapai tujuan 

belajarnya. Menurut Alsa (2007), belajar yang berkualitas adalah belajar dengan 

melakukan regulasi diri (self regulated learning), yaitu belajar dengan menjaga 

motivasi, meregulasi metakognisi, dan menggunakan strategi belajar, baik strategi 

kognitif maupun strategi mengelola lingkungan dan sumber daya. Menurut 

Zimmerman (2008) self regulated learning merupakan kemampuan yang 

digunakan siswa untuk memperoleh keterampilan akademis, seperti menetapkan 

tujuan, strategi memilah dan menggerakkan, dan efektivitas self-monitoring 

seseorang dalam berperilaku dan mengatur lingkungan belajarnya.  

Self-regulated learning merupakan dasar kesuksesan belajar, problem 

solving, transfer belajar, dan kesuksesan akademis secara umum. Siswa yang 

mempunyai tingkat self regulated learning yang baik maka ia akan dapat menjaga 

performanya dalam belajar sehingga prestasi akademiknya dapat terjaga dengan 

baik.  
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Menururt Hurlock (1990), siswa usia remaja awal (12/13 th – 17/18 th), 

merupakan masa dimana siswa terikat kepada lingkungan teman, belajar dan 

kehidupan di luar rumah. Masa dimana mereka harus menyesuaikan antara minat 

dan tanggung jawab, merasa kebingungan dengan banyaknya perubahan secara 

biologis dan lingkungan belajar. Masa SMP merupakan masa yang kritis bagi 

pendidikan siswa.  

Berdasarkan tahap perkembangannya, siswa SMP seharusnya sudah 

memiliki tanggung jawab dalam belajar, siswa bisa mengatur diri dengan cara 

belajarnya dikarenakan pada usia SMP siswa dituntut agar melakukan cara belajar 

yang berbeda, lebih baik dan lebih mandiri dibandingkan tingkatan sebelumnya. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang terdapat dalam UU No 20 tahun 

2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. (Arjanggi & Suprihatin, 2010).  

Tujuan pendidikan tersebut menunjukkan karakter kemandirian peserta 

didik yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan. Di dalam kegiatan 

pembelajaran,  kemandirian belajar sangat penting karena kemandirian merupakan 

sikap pribadi yang sangat diperlukan oleh setiap individu. Menurut Sumarmo 

(2006) dengan kemandirian belajar, siswa cenderung belajar lebih baik, mampu 
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memantau, mengevaluasi, dan mengatur belajarnya secara efektif, menghemat 

waktu secara efisien, mampu mengarahkan dan mengendalikan diri dalam berfikir 

dan bertindak, serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional. 

Siswa yang mempunyai kemandirian belajar mampu menganalisis permasalahan 

yang kompleks, mampu bekerja secara individual maupun kelompok, dan berani 

mengemukakan gagasan. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam mencapai kemandirian belajar 

kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan self regulated learning 

(Eccles dalam Santrock, 2003). Self regulated learning dalam bahasa indonesia 

sering disamaartikan dengan istlah kemampuan belajar dengan regulasi diri atau 

pengelolaan diri dalam belajar. Istilah self regulated learning berkembang dari 

teori kognisi sosial Bandura (1997). Menurut Santrock (2007) salah satu 

karakteristik yang harus dimiliki oleh siswa yang memiliki kemampuan belajar 

dengan regulasi diri (self regulated learning) adalah kemampuan siswa membuat 

rencana strategi belajar dan target yang ingin dicapai. 

Fenomenanya, pelajar lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan 

yang bersifat hiburan dibandingkan akademik. Hal ini terlihat dari kebiasaan suka 

bergadang, jalan-jalan di mall atau plaza, menonton televisi, kecanduan game 

online dan menunda mengerjakan tugas (Savitri dalam Savira & Suharsono, 

2013). Selain itu, masih banyak pelajar yang melakukan kegiatan belajar tanpa 

melakukan perencanaan, pemantauan, pengontrolan dan evaluasi dalam belajar 

sendiri. Akibatnya, mereka lebih senang menunda-nunda dalam mengerjakan 

tugas, mengerjakan tugas dengan mencontek pekerjaan teman, mengumpulkan 
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tugas tidak tepat waktu, belajar dengan sistem kebut semalam “SKS” dalam 

menghadapi ujian (Fasikhah & Fatimah, 2013). 

Hasil penelitian yang di lakukan Savira & Suharsono (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul Self-Regulated Learning (SLR) dengan Prokrastinasi 

Akademik pada Siswa Akselerasi, menjelaskan bahwa 45,8% siswa memiliki 

kemampuan belajar dengan regulasi diri yang tergolong tinggi artinya individu 

memiliki perencanaan untuk mencapai tujuannya dan mengelola waktu belajar 

dengan baik, mengorganisasi dan mengode informasi secara strategis, 

mempertahankan motivasi, serta mengelola lingkungan guna mendukung aktivitas 

belajarnya. Sedangkan 54,2% siswa memiliki kemampuan belajar dengan regulasi 

diri yang tergolong rendah, hal tersebut menggambarkan bahwa siswa tidak 

memiliki strategi belajar, seperti perencanaan dan pengaturan waktu belajar 

rendahnya motivasi, dan kurang memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki. 

Demikian pula yang terjadi di SMP Muhammadiyah 07 Surakarta, 

berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan kepada 3 orang guru (1 orang 

guru mata pelajaran, 1 orang wakil kepala sekolah, dan 1 orang guru BK) pada 

tanggal 11 November 2016 diperoleh beberapa permasalahan yang kerap terjadi di 

sekolah dan dikeluhkan oleh guru-guru di sekolah. Hasil wawancara yang 

dilakukan kepada seorang guru mata pelajaran diperoleh data bahwa para guru 

mengeluhkan mengenai kedisiplinan siswa dalam belajar. Siswa hanya mau 

belajar ketika berada di sekolah, ketika di rumah siswa cenderung tidak mau 

belajar dan mengulang pelajaran, mereka lebih banyak menghabiskan waktu 

untuk bermain. Selain itu, siswa tidak mempunyai strategi dalam belajar, perilaku 
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mereka dalam belajar cenderung semau mereka, sering terlambat mengumpulkan 

tugas, Pekerjaan Rumah (PR) sering dikerjakan di sekolah dengan mencontek 

teman lain, ketika pelajaran di kelas banyak siswa yang terlihat diam namun 

sebetulnya tidak memperhatikan, hal tersebut ditunjukkan dengan ketika ditanya 

apakah ada kesulitan siswa diam saja, namun ketika diberikan tugas kebanyakan 

siswa tidak bisa mengerjakan. Permasalahan tersebut umumnya terjadi di kelas 

reguler yaitu kelas D-F karena kelas-kelas tersebut diisi oleh siswa  yang memiliki 

nilai dibawah kelas A-C. Semakin rendah hasil belajar anak-anak tersebut,maka 

secara berurutan mereka masuk ke dalam kelas D-E, dengan demikian kelas F 

merupakan kumpulan anak-anak dengan hasil belajar terendah.  

Permasalahan yang sering terjadi di sekolah diperkuat dengan wawancara 

kepada wakil kepala sekolah.Wakil kepala sekolah mengungkapkan bahwa 

permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh guru-guru di SMP 

Muhammadiyah 07 Surakarta ialah sulitnya mengkondisikan siswa di dalam kelas 

dikarenakan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan terlambat mengumpulkan tugas dan sering mencontek. Selain 

itu, siswa yang memiliki kesulitan belajar tidak memiliki inisiatif bertanya kepada 

teman maupun guru, aktivitas belajar hanya dilakukan ketika ujian dan 

mengerjakan tugas, selebihnya siswa hanya bermain handphone (game maupun 

browsing internet) dan nongkrong, sehingga hasil belajar kurang memuaskan. 

Menurut guru BK SMP Muhammadiyah 07 Surakarta, kurangnya 

kesadaran belajar siswa disebabkan kurangnya motivasi belajar dan keinginan 

berprestasi atau memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Siswa cenderung 
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tidak memiliki strategi dalam belajar, sering menunda-nunda pekerjaan, dan tidak 

memiliki tujuan masa depan, sehingga ia kurang memiliki tanggung jawab dalam 

belajar. Selain itu, penyebab permasalahan tersebut yaitu kurang adanya peran 

orangtua dalam kegiatan belajar mengajar, orangtua di rumah kurang memberikan 

perhatian kepada anak dan cenderung menyerahkan tanggung jawab belajarnya 

kepada guru di sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru di sekolah, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang kerap terjadi dan 

dikeluhkan, diantaranya siswa tidak memiliki tanggung jawab dalam belajar, 

sering terlambat mengumpulkan tugas, dan sering menyontek pekerjaan teman. 

Selain itu, kebanyakan siswa tidak mempunyai strategi dalam belajar, siswa hanya 

belajar ketika ada ujian atau ada PR saja, siswa juga sering menunda-nunda 

pekerjaan, tidak mau bertanya kepada guru mengenai kesulitan belajarnya, tidak 

semangat belajar, dan tidak mempunyai tujuan masa depan.  

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa 

guru di sekolah, kemudian peneliti melakukan kajian teoritis dan menyimpulkan 4 

permasalahan yang sedang terjadi di sekolah. Permasalahan tersebut diantaranya 

mengenai kedisiplinan siswa, motivasi belajar, minat belajar, dan belajar dengan 

regulasi diri. Selanjutnya, peneliti melakukan penggalian data lebih lanjut untuk 

melihat prosentase permasalahan yang dominan dan urgent untuk segera ditangani 

di sekolah. Berdasarkan angket yang telah dibagikan kepada 130 siswa kelas 

reguler yaitu kelas VII & VIII pada tanggal 25 November 2016 diperoleh hasil 

43% siswa mengalami permasalahan belajar dengan regulasi diri seperti tidak 



7 

 

menggunakan strategi belajar, tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk 

menyelesaikan tugas sekolah, tidak teratur dalam menyelesaikan tugas-tugas 

sekolah, tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, tidak mempunyai strategi 

dalam memunculkan semangat belajar, tidak mau bertanya kepada guru atau 

teman mengenai kesulitan belajar. 30% siswa memiliki permasalahan terhadap 

minat belajar yang rendah seperti tidak merespon penjelasan guru, tidak 

memperhatikan pelajaran, tidak mengikuti pelajaran tertentu tanpa ijin, tidak 

mengerjakan tugas dari guru, melakukan aktifitas lain selain belajar ketika waktu 

luang. 23% siswa mengalami permasalahan mengenai kurangnya perilaku siswa 

terhadap kedisiplinan di sekolah seperti berkelahi dengan teman, merusak fasilitas 

sekolah, berbicara dengan teman ketika pelajaran, berkunjung ke tempat duduk 

teman ketika pelajaran, mengedarkan tulisan-tulisan ketika pelajaran, tidak 

mentaati perintah guru, datang terlambat, membolos, tidak berpakaian sesuai 

ketentuan, mencuri, menipu teman. Selain itu, terdapat 4% siswa mengalami 

permasalahan dengan motivasi belajarnya, seperti tidak punya keinginan belajar, 

tidak punya dorongan dan kebutuhan belajar, tidak punya harapan dan cita-cita 

masa depan, tidak punya penghargaan dalam belajar, tidak punya kegiatan yang 

menarik dalam belajar. 

Berdasarkan data hasil angket tersebut permasalahan yang paling dominan 

dan urgent untuk segera dilakukan penanganan yaitu permasalahan mengenai 

belajar dengan regulasi diri dengan prosentase tertinggi sebanyak 43%. Penjelasan 

lebih detail data hasil angket mengenai belajar dengan regulasi diri yaitu terdapat 

terdapat 57 siswa (43,40%) dari 130 siswa yang menyatakan tidak mau bertanya 
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kepada guru atau teman mengenai kesulitan dalam belajar, terdapat 52 siswa (40 

%) menyatakan tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk menyelesaikan 

tugas sekolah, terdapat 51 siswa (39,30%) menyatakan tidak tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas, 42 (32,30%) siswa yang menyatakan tidak teratur dalam 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah, 27 siswa (20,7%) yang tidak menggunakan 

strategi dalam belajar, dan terdapat 20 siswa (15,40 %) yang menyatakan tidak 

mempunyai strategi dalam memunculkan semangat dalam belajar. 

Data tersebut kemudian diperkuat lagi dengan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada 2 orang siswa inisial K dan B pada tanggal 29 November 2016. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan  bahwa siswa tidak mempunyai 

jadwal yang teratur dalam belajar, jadwal belajarnya di rumah hanya ketika ada 

PR atau ulangan saja. Selain itu, siswa tidak mempunyai strategi khusus dalam 

belajar, mereka enggan meminta bantuan kepada teman ataupun guru ketika 

mendapati kesulitan dalam belajar, kedua siswa tersebut lebih memilih menyalin 

jawaban milik teman. Ketika mendapati waktu luang, siswa lebih suka melakukan 

kegiatan selain belajar seperti bermain HP, nonton TV, pergi ke warnet, sepak 

bola. Siswa juga belum memiliki tujuan yang jelas kedepan sehingga tidak ada 

keinginan untuk mencapai tujuan.  

Menurut teori sosial-kognitif (Zimmerman, 2008), ada tiga hal yang 

mempengaruhi kemampuan belajar dengan regulasi diri, yaitu: (1) individu, faktor 

yang meliputi individu adalah pengetahuan yang dimiliki individu, tingkat 

kemampuan metakognisi yang dimiliki, dan tujuan yang ingin dicapai; (2) 

perilaku, mengacu kepada upaya individu menggunakan kemampuan yang 
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dimiliki; (3) lingkungan. Siswa yang melakukan kegiatan belajar dengan regulasi 

diri akan secara mandiri dan inisiatif dalam menumbuhkan kegiatan belajar yang 

dilakukannya, mulai dari menetapkan tujuan belajar secara spesifik dan 

proksimal, menetapkan strategi serta langkah-langkah dalam melakukan kegiatan 

belajar, melaksanakan strategi belajar, mengatur konteks lingkungan fisik dan 

sosial untuk mendukung kegiatan belajar, mengawasi kondisi diri saat belajar, 

mengelola waktu belajar, mengevaluasi diri, mengatribusikan penyebab hasil 

belajar, dan mengadaptasi metode belajar yang lebih baik untuk kegiatan belajar 

selanjutnya.  

Kemampuan belajar dengan regulasi diri disebutkan sebagai salah satu 

faktor yang mendorong pencapaian hasil belajar yang efektif dalam proses 

pembelajaran (Zimmerman, 2002). Siswa diharapkan mempunyai kemampuan 

belajar dengan regulasi diri yang tinggi, apabila siswa mempunyai kemampuan 

belajar dengan regulasi diri yang rendah mereka kesulitan dalam menerima materi 

pelajaran sehingga hasil belajar menjadi tidak optimal (Adicondro dan 

Purnamasari, 2011). Hal tersebut didukung hasil penelitian Zimmerman dan 

Schunk (Zimmerman, 2002) yang menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh 

prestasi belajar yang tinggi adalah siswa yang memiliki kemampuan belajar 

dengan regulasi diri. Dengan kemampuan tersebut siswa mampu melakukan 

perencanaan dan menentukan tujuan yang akan dicapai. 

Berdasarkan deskripsi diatas, kemampuan belajar dengan regulasi diri 

perlu dimiliki oleh setiap orang terutama siswa dalam berbagai aktivitas yang 

dilakukan, khususnya belajar. Hal ini karena dengan kemampuan belajar dengan 
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regulasi diri akan mengubah pandangan bahwa yang menentukan keberhasilan 

seseorang bukan lagi potensi diri dan faktor lingkungan saja, tetapi juga 

kesanggupan individu untuk merancang sendiri strategi meningkatkan potensi dan 

mengelola lingkungan yang kondusif, sehingga dalam kemampuan belajar dengan 

regulasi diri, individu dituntut untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan potensi 

yang dimiliki, kemudian memahami bagaimana cara menggunakan potensi 

tersebut untuk mencapai tujuan. 

Fenomena diatas menunjukkan bahwa kemampuan belajar dengan regulasi 

diri merupakan variabel yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama 

untuk jenjang pendidikan SMP. Pendidikan jenjang SMP merupakan masa transisi 

dari masa kanak-kanak ke dunia remaja yang membutuhkan lebih banyak 

perhatian dimana siswa mulai terikat kepada lingkungan teman, belajar dan 

kehidupan di luar rumah. Ketika memasuki jenjang SMP, siswa harus 

menyesuaikan antara minat dan tanggung jawab. Pendidikan yang baik di SMP 

akan berdampak terhadap karakter  mereka di masa mendatang. Sikap belajar 

yang terbangun dengan baik akan membantu siswa menjalani pendidikan di 

jenjang berikutnya dengan lancar. 

Pada banyak penelitian, strategi manajemen diri berhasil meningkatkan 

kemandirian belajar siswa yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Umrani (2012) dengan judul “Efektivitas Teknik Self-Management Terhadap 

Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa Kelas XI SMA N 3 Pamekasan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Jeri Sastrawan, Prof. Dr. Ni 

Ketut Suarni,MS, Dewi Arum Widhiyanti Metra Putri, S.Ps (2014) dengan judul 

http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=211443
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
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“Penerapan Konseling Behavioral Dengan Strategi Self Management Model Yates 

Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Kelas X Akomodasi Perhotelan 

3 SMK Negeri 2 Singaraja Tahun Pelajaran 2013/2014”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Kadek Yuli Adnyani, Prof. Dr. Ni Ketut Suarni,MS, Dra. Ni 

Nengah Madri Antari, M.Erg (2015) dengan judul “Penerapan Konseling 

Behavioral Dengan Strategi Self Management Untuk Meningkatkan Kemandirian 

Belajar Siswa Kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Seririt Tahun Pelajaran 

2014/2015”.  

Penelitian mengenai manajemen diri juga telah berhasil meningkatkan 

disiplin belajar. Penelitian tersebut dilakukan oleh FaiqatulIsnaini (2015) dengan 

judul “Strategi Self-Management Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar”. 

Selain itu, penelitian yang juga dilakukan oleh Ni Putu Megantari, Dra. Ni 

Nengah Madri Antari, M.Erg, Prof. Dr. Nyoman Dantes (2014), dengan judul 

“Penerapan Konseling Behavioral Dengan Strategi Self Management Untuk 

Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa Kelas X MIA-4 SMA Negeri 3 Singaraja 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Ni Made Diah Padmi, Dewi Arum Widhiyanti Metra Putri, S.Ps,  Prof. Dr. 

Ni Ketut Suarni,MS (2015), melakukan penelitian mengenai self management 

yang telah berhasil meningkatkan tanggung jawab siswa dengan judul “Pengaruh 

Konseling Behavioral Dengan Strategi Self Management Model Cormier And 

Cormier Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Siswa Kelas VII C Di SMP 

Negeri 1 Seririt Tahun Ajaran 2014/2015”. Safitri & Muhari (2014), melakukan 

penelitian yang berhasil meningkatkan motivasi berprestasi siswa dengan judul 

http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=584258
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=203809
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=205744
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“Penerapan Konseling Kelompok Strategi Self Management Untuk Meningkatkan 

Motivasi Berprestasi Siswa Kelas VIII B Di SMP Negeri 1 Rengel Tuban”. Trio 

Isnansyah Marwi, Sutijono, (2012) melakukan penelitian yang telah berhasil 

mengurangi tingkat kemalasan belajar siswa dengan judul “Penggunaan Strategi 

Pengelolaan Diri (Self-Management) Untuk Mengurangi Tingkat Kemalasan 

Belajar Pada Siswa Kelas VIII E MTS Al Rosyid”. 

Pada banyak penelitian strategi manajemen diri terbukti berhasil 

meningkatkan kemandirian belajar siswa, disiplin belajar, tanggung jawab belajar, 

motivasi berprestasi dan berhasil menurunkan kemalasan belajar siswa. Namun, 

penelitian mengenai pelatihan manajemen diri untuk meningkatkan kemampuan 

belajar dengan regulasi diri siswa SMP belum pernah diteliti sebelumnya.  

Samsudin (2005) menerangkan bahwa pelatihan merupakan bagian dari 

pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Pelatihan merupakan 

suatu usaha yang terencana untuk diselenggarakan agar dicapai penguasaan akan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan terhadap pekerjaan atau 

kehidupannya (As’ad, dalam Sutrisno 2009). Godat dan Brigham (1999) 

mengatakan bahwa salah satu bidang dalam aplikasi analisis perilaku yang tampak 

menjanjikan dalam meningkatkan prestasi dalam organisasi adalah pelatihan 

manajemen diri. Brigham dan Kanfer (dalam Godat dan Brigham, 1999) 

menerangkan bahwa teori manajemen diri merupakan suatu usaha dalam 

mengatur lingkungan, menetapkan tujuan yang spesifik, dan menghasilkan 

konsekuensi atas tindakan, sehingga individu dapat berpikir untuk melakukan 

kontrol lebih besar atas hidup mereka.  

http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=405770
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=405770
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=397209
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan kemampuan belajar dengan regulasi 

diri di SMP Muhammadiyah 07 Surakarta. Adapun rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas pelatihan manajemen diri dalam 

meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri (self regulated learning) 

siswa SMP Muhammadiyah 07 Surakarta?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas pelatihan manajemen diri dalam 

meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri (self regulated learning) 

siswa SMP Muhammadiyah 07 Surakarta.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan penelitian 

ilmiah dalam bidang psikologi pendidikan, khususnya kajian dan penelitian 

ilmiah yang terkait dengan kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa. 

2. Manfaat praktis. 

Penelitianini diharapkan dapat memberikan intervensi yang tepat bagi 

siswa kelas reguler SMP Muhammadiyah 07 Surakarta secara khusus dan 

semua siswa SMP Muhammadiyah 07 Surakarta secara keseluruhan, sehingga 
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kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa SMP Muhammadiyah 07 

Surakarta dapat meningkat. 

a. Bagi sekolah. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sekolah sehingga sekolah 

mampu mengatasi permasalahan kemampuan belajar dengan regulasi 

dirisiswa SMP Muhammadiyah 07 Surakarta sehingga pihak sekolah 

diharapkan dapat melakukan upaya dalam mengatasi masalah tersebut. 

b. Bagi guru Bimbingan Konseling. 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi guru Bimbingan Konseling 

dalam mengatasi permasalahan kemampuan belajar dengan regulasi 

dirisiswa SMP Muhammadiyah 07 Surakarta, sehingga guru Bimbingan 

Konseling dapat memberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa kelas reguler SMP 

Muhammadiyah 07 Surakarta. 

c. Bagi siswa SMP Muhammadiyah 07 Surakarta. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa sehingga siswa 

dapat melakukan evaluasi terhadap belajarnya. Selain itu, siswa juga 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan strategi 

belajar yang tepat serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai kedepannya 

sehingga kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa dapat meningkat. 

Hal tersebut akan berdampak pada cara belajar di sekolah yaitu siswa mau 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh 

dikarenakan siswa memiliki tujuan yang hendak dicapai. 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang manajemen diri penah digunakan untuk 

meningkatkan kemandirian belajar siswa, disiplin belajar siswa, motivasi 

berprestasi, tanggung jawab belajar, kemandirian dalam pengambilan 

keputusan penyesuaian diri di sekolah, mengurangi kemalasan belajar, 

prokrastinasi akademik, kenakalan remaja, kecanduan game online perilaku 

konsumtif, perilaku agresi, kecanduan media sosial, dan mengubah pola 

perilaku. Berikut ini beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan 

manajemen diri dan kemampuan belajar dengan regulasi diri (self regulated 

learning) yang diketahui oleh peneliti dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini, 

yaitu:  

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Peneliti (tahun) Judul Design Hasil 

1 Anike Dian Fitri 

& Retno Tri 

Hastuti (2013)  

 

 

Penerapan Strategi 

Pengelolaan Diri (Self-

Management) Untuk 

Mengurangi Perilaku 

Konsumtif Pada Siswa 

Kelas X-11 SMA N 15 

Surabaya 

Eksperimen strategi pengelolaan diri 

(self-management) dapat 

mengurangi perilaku 

konsumtif pada siswa 

kelas X-11 SMAN 15 

Surabaya. 

2 Farida 

Sholichatun 

Nisa, dan 

Muhari (2013) 

Penerapan Strategi Self 

Management Untuk 

Mengurangi Perilaku 

Prokrastinasi Akademik 

Pada Siswa Kelas VIII E 

SMP Negeri 1 Sukomoro 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2012-2013 

Eksperimen strategi Self Management 

dapat menurunkan 

perilaku prokrastinasi 

akademik siswa VIIIE 

SMP Negeri 1 Sukomoro 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2012-2013 

3 Nikmatus 

Sholihah, & 

Retno 

Tri Hariastuti 

(2013) 

Penerapan Strategi Self-

Management Untuk 

Meningkatkan Disiplin 

Belajar Pada Siswa 

Tunadaksa Cerebral Palcy 

Kelas IV SDLB-D YPAC 

Surabaya 

Eksperimen penerapan strategi self-

management dapat 

meningkatkan disiplin 

belajar siswa tuna daksa 

cerebral palcy kelas IV 

SDLB-D YPAC 

Surabaya. 

 

http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=253555
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=253555
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=204021
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=204021
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=205744
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=204029
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=405173
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No Peneliti (tahun) Judul Design Hasil 

4 Mustika Elva 

Seprini & 

Sutijono (2013) 

Penerapan Strategi 

Pengelolaan Diri (Self-

Management) Untuk 

Mengurangi Kecanduan 

Game Online Pada Siswa 

Kelas X Di MAN Jombang 

Eksperimen penerapan strategi 

pengelolaan diri (self-

management) efektif 

mengurangi kecanduan 

game online pada siswa 

kelas X di MAN Jombang 

 

5 Siti Umrani 

(2012) 

Efektivitas Teknik Self-

Management Terhadap 

Peningkatan Kemandirian 

Belajar Siswa Kelas XI 

SMA N 3 Pamekasan 

Quasi 

Eksperimen 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

teknik self-management 

efektif untuk 

meningkatkan 

kemandirian belajar siswa 

kelas XI di SMA Negeri 3 

Pamekasan. 

 

6 Gede Danu 

Setiawan, Gede 

Sedanayasa, 

&Kadek 

Suranata (2013) 

Penerapan Konseling 

Behavioral Dengan Strategi 

Self Management Untuk 

Meningkatkan Kemandirian 

Dalam Mengambil 

Keputusan Siswa X5 SMA 

Negeri 2 Singaraja Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

Penelitian 

Tindakan 

Konseling 

Hasil penelitian ini 

diharapkan siswa dapat 

mengaplikasikan strategi 

self management  dari 

tahap pantau diri sampai 

tahap pemeliharaan dalam 

kehidupan sehari-hari, 

agar siswa dapat 

mengambil keputusan 

sesuai dengan potensi 

yang dia miliki. 

 

7 Elita 

Kristinawati & 

Najlatun 

Naqiyah 

(2013) 

Penerapan Strategi Self 

Management Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan 

Worship Pagi Di Sekolah 

Berasrama 

Eksperimen penerapan strategi self 

management dapat 

meningkatkan 

kedisiplinan worship pagi 

di sekolah berasrama. 

 

8 Ditia Pramitha 

Sari & 

Muhari(2009) 

 

Penerapan Strategi 

Konseling Self 

Management Untuk 

Mengurangi Perilaku 

Agresi 

kuantitatif terdapat penurunan  

perilaku agresi antara 

sebelum diberi perlakuan 

dan sesudah diberi 

perlakuan. 

 

9 Cari Wijayanti 

&Muhari(2009) 

Penerapan Konseling 

Kelompok Dengan Strategi 

Self-Management Untuk 

Mengurangi Kebiasaan 

Bermain Video Games 

 

 

Eksperimen ada penurunan kebiasaan 

bermain video games 

antara sebelum dan 

sesudah penerapan 

konseling kelompok 

dengan strategi self-

management pada siswa  

 

 

http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=201290
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=201290
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=205862
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=205862
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=376916
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=375121
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=375121
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=394294
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=394294
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=202210
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=328255
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=254517
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=254517
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=323568
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=245918
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=245918
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=323568
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No Peneliti (tahun) Judul Design Hasil 

10 Sunahwa & 

Hadi 

Warsito(2011) 

Penggunaan Strategi Self-

Management Untuk 

Meningkatkan Penyesuaian 

Diri Di Lingkungan 

Pesantren 

 

Eksperimen strategi self management 

dapat meningkatkan 

penyesuaian diri di 

lingkungan pesantren  

11 Trio Isnansyah 

Marwi 

&Sutijono(2012

) 

Penggunaan Strategi 

Pengelolaan Diri (Self-

Management) Untuk 

Mengurangi Tingkat 

Kemalasan Belajar Pada 

Siswa Kelas VIII  E MTs 

Al Rosyid 

 

Eksperimen penggunaan 

strategi (self 

management) dapat 

mengurangi tingkat 

kemalasan belajar pada 

siswa kelas 

VIII E MTs Al-Rosyid 

Dander Bojonegoro”  

 

12 Aprilia Safitri& 

Muhari(2014) 

Penerapan Konseling 

Kelompok Strategi Self 

Management Untuk 

Meningkatkan Motivasi 

Berprestasi Siswa Kelas 

VIII B Di SMP Negeri 1 

Rengel Tuban 

 

Eksperimen Konseling kelompok 

strategi self management 

dapat meningkatkan 

motivasi berprestasi siswa 

kelas VIII B di SMP 

Negeri 1 Rengel Tuban. 

13 Restu Indrayana 

&Mohammad 

Nursalim(2015) 

Penerapan Strategi Self-

Management Untuk 

Meningkatkan Penyesuaian 

Diri Di Sekolah Pada Siswa 

Kelas X MIA 3 SMA 

Negeri 1 Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan 

Eksperimen 

semu 

Dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan skor 

yang signifikan pada skor 

penyesuaian diri siswa di 

sekolah pada siswa kelas 

X MIA 3 SMA Negeri 1 

Ngadirojo Pacitan. 

 

14 I Kadek Jeri 

Sastrawan, Prof. 

Dr. Ni Ketut 

Suarni,Ms, 

Dewi Arum 

Widhiyanti 

Metra Putri, 

S.Ps (2014) 

Penerapan Konseling 

Behavioral Dengan Strategi 

Self Management Model 

Yates Untuk Meningkatkan 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas X Akomodasi 

Perhotelan 3 SMK Negeri 2 

Singaraja Tahun Pelajaran 

2013/2014 

 

 

Penelitian 

tindakan 

bimbingan 

konseling 
 

Konseling behavioral 

strategi Self Managemnet 

model Yates dapat 

meningkatkan 

kemandirian belajar 

siswa. 

15 Putri Indah A& 

Titin Indah 

Pratiwi 

(2015) 

Penerapan Strategi Self-

Management Untuk 

Mengubah Pola Perilaku 

Makan Pada Penderita 

Obesitas 

 

 

 

Eksperimen Strategi pengelolaan diri 

dapat digunakan untuk 

mengubah pola perilaku 

makan pada penderita 

obesitas. 

http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=392591
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=272115
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=272115
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=405770
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=405770
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=405770
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=397209
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=203809
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=205744
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=205744
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=201930
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=201930
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=335620
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=211443
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=211443
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=214646
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=214646
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=214646
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=491888
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=286463
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=286463
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No Peneliti (tahun) Judul Design Hasil 

16 Ni Made Diah 

Padmi, Dewi 

Arum 

Widhiyanti 

Metra Putri, 

S.Ps, Prof. Dr. 

Ni Ketut 

Suarni,Ms 

(2015) 

Pengaruh Konseling 

Behavioral Dengan Strategi 

Self Management Model 

Cormier And Cormier 

Untuk Meningkatkan 

Tanggung Jawab Siswa 

Kelas VII C Di SMP 

Negeri 1 Seririt Tahun 

Ajaran 2014/2015 

Eksperimen Penelitian konseling 

behavioral dengan strategi 

pengelolaan diri (self 

management) model 

Cormier berpengaruh 

terhadap peningkatan 

tanggung jawab belajar 

siswa  

17 Candra Adi 

Wijaya, 

Mochamad 

Nursalim 

(2016) 

Penerapan Konseling 

Kelompok Dengan Strategi 

Self-Management Untuk 

Mengurangi Perilaku 

Agresif Verbal Pada Siswa 

Kelas VIII di SMP N 2 

Dlanggu Mojokerto 

Eksperimen Dapat dibuktikan bahwa 

pemberian konseling 

kelompok strategi self-

management dapat 

menurunkan perilaku 

agresif verbal pada siswa 

kelas VIII di SMPN 2 

Dlanggu Mojokerto. 
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Fahima Ganela 

Agustia 

(2014) 

Pengaruh Pelatihan 

Manajemen Diri Terhadap 

Toleransi Stres Pada 

Pengurus Himpunan 

Mahasiswa Teknik Industri 

Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 

 

Eksperimen Terdapat pengaruh 

pelatihan manajemen diri 

yang significant terhadap 

toleransi stres pada 

pengurus Himpunan 

Mahasiswa Teknik 

Industri Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

19 RuryIndah 

Swastika & 

Budi Purwoko 

(2016) 

Penerapan Strategi 

Pengelolaan Diri (Self-

Management) Untuk 

Mengurangi Kecanduan 

Media Sosial Pada Siswa 

Kelas XI SMA N 1 

Pandaan 

 

Eksperimen Dapat disimpulkan bahwa 

penerapan  strategi self-

management  dapat 

digunakan untuk 

mengurangi kecanduan 

media sosial pada siswa di 

SMA. 

20 Faiqotul Isnaini  

(2016) 

Strategi Self-Management 

Untuk Meningkatkan 

Kedisiplinan Belajar 

 

Eksperimen Strategi Self-Management 

Dapat Meningkatkan 

Kedisiplinan Belajar 

21 Mustika Dwi 

Mulyani (2013) 

Hubungan antara 

manajemen waktu dengan 

self regulated learning pada 

mahasiswa 

Kuantitatif 

Korelasion

al 

ada hubungan positif yang 

signifikan antara 

manajemen waktu dengan 

self regulated learning 

pada mahasiswa 

Universitas Negeri 

Semarang yang menyusun 

skripsi. 

 

 

http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=502555
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=502555
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=210243
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=214646
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=214646
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=214646
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=565628
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=565628
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=505036
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40198/Pengaruh-Pelatihan-Manajemen-Diri-Terhadap-Toleransi-Stres-Pada-Pengurus-Himpunan-Mahasiswa-Teknik-Industri-Universitas-Sebelas-Maret-Surakarta
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40198/Pengaruh-Pelatihan-Manajemen-Diri-Terhadap-Toleransi-Stres-Pada-Pengurus-Himpunan-Mahasiswa-Teknik-Industri-Universitas-Sebelas-Maret-Surakarta
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40198/Pengaruh-Pelatihan-Manajemen-Diri-Terhadap-Toleransi-Stres-Pada-Pengurus-Himpunan-Mahasiswa-Teknik-Industri-Universitas-Sebelas-Maret-Surakarta
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40198/Pengaruh-Pelatihan-Manajemen-Diri-Terhadap-Toleransi-Stres-Pada-Pengurus-Himpunan-Mahasiswa-Teknik-Industri-Universitas-Sebelas-Maret-Surakarta
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40198/Pengaruh-Pelatihan-Manajemen-Diri-Terhadap-Toleransi-Stres-Pada-Pengurus-Himpunan-Mahasiswa-Teknik-Industri-Universitas-Sebelas-Maret-Surakarta
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40198/Pengaruh-Pelatihan-Manajemen-Diri-Terhadap-Toleransi-Stres-Pada-Pengurus-Himpunan-Mahasiswa-Teknik-Industri-Universitas-Sebelas-Maret-Surakarta
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40198/Pengaruh-Pelatihan-Manajemen-Diri-Terhadap-Toleransi-Stres-Pada-Pengurus-Himpunan-Mahasiswa-Teknik-Industri-Universitas-Sebelas-Maret-Surakarta
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=565813
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=565813
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=350226
http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=584258


19 

 

No Peneliti (tahun) Judul Design Hasil 

22 Habibah 

Nugrahaeni 

Lestari, Salmah 

Lilik, Aditya 

Nanda Pryatama 

(tanpa tahun) 

Hubungan antara self 

regulated learning dengan 

prokrastinasi penyusunan 

skripsi pada mahasiswa 

fakultas sastra dan seni 

rupa UNS 

Kuantitatif 

Korelasion

al 

Hasil analisis tersebut 

terdapat hubungan positif 

antara self regulated 

learning dengan 

prokrastinasi penyusunan 

skripsi pada mahasiswa 

Fakultas Sastra dan Seni 

Rupa UNS angkatan 2007 

sebanyak 43 % 

23 Faisal 

Mahmudi, 

Marina Dwi 

Mayangsari, 

Dwi Nur 

Rachmah (2014) 

Hubungan Peer Attachment 

Dengan Self Regulated 

Learning Pada Siswa 

Boarding School 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan 

antara peer attachment 

dengan self regulated 

learning pada Siswa 

SMAN Banua Kalimantan 

Selatan Bilingual 

Boarding School sebesar 

9,8%.  

24 Marcellina 

Adinda Dwiarie 

(Tanpa Tahun) 

Peran Sikap Terhadap Self 

Regulated Learning Dalam 

Membaca Literatur Pada 

Mahasiswa Yang Sedang 

Menyusun Skripsi Di 

Fakultas Psikologi 

Universitas Padjadjaran 

Nonexperi

mental 

Quatitative 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

sikap berperan secara 

signifikan terhadap self 

regulated learning 

mahasiswa Fa   kultas 

Psikologi Universitas 

Padjajaran dalam 

membaca literatur selama 

penyusunan skripsi.  

25 Nur Inayatul 

Fauziah (tanpa 

tahun) 

Hubungan Antara 

Dukungan Sosial Dan Self 

Regulated Learning Pada 

Siswa Smp Homeschooling 

(Correlation Between 

Social Support and Self 

Regulated Learning Among 

Homeschooling Students) 

Kuantitatif 

Korelasion

al 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang 

sangat signifikan antara 

dukungan sosial dengan 

self regulated learning 

pada siswa SMP 

Homeschooling 

26 Widaad 

Rifqiana (2009) 

Hubungan Goal 

Orientation dengan Self 

Regulated Learning Santri 

Mu’alimien (Aliyah) 

Pesantren Persis Tarogong 

Garut 

Kuantitatif 

Korelasion

al 

Ada hubungan yang 

signifikan antara goal 

orientation dengan self 

regulated learning pada 

santri Mu’allimien  

Pesantren Persis 

Tarogong Garut.  

27 Sunyta 

Maharani dan 

Mira Aliza 

Rachmawati 

(2008) 

Efektivitas Pelatihan 

Keterampilan Belajar 

terhadap Self Regulated 

Learning 

Eksperimen pelatihan keterampilan 

belajar mampu 

meningkatkan self 

regulated learning pada 

mahasiswa baru. 
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No Peneliti (tahun) Judul Design Hasil 

28 Nugraha Arif 

Karyanta, 

Aditya Nanda 

Priyatama, 

Arista Adi 

Nugroho (2009) 

Efektivitas Penerapan 

Pelatihan Belajar Efektif 

Terhadap Penggunaan 

Strategi Self-Regulated 

Learning Siswa SMA 

Eksperimen terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor 

strategi Self-Regulated 

Learning (pre-test) dan 

(post-test) 

 

29 Inayatul 

Khafidhoh, Edy 

Purwanto, 

Awalya (2015) 

Pengembangan Model 

Bimbingan Kelompok 

Dengan Teknik Modeling 

Untuk Meningkatkan Self-

Regulated Learning Pada 

Siswa SMP N 13 Semarang 

Eksperimen Bimbingan kelompok 

dengan teknik modeling 

efektif untuk 

meningkatkan self-

regulated learning siswa 

di SMP N 13 Semarang.  

30 Sunawan, Dwi 

Yuwono Puji 

Sugiharto, 

Catharina Tri 

Anni (2012) 

Bimbingan Kesulitan 

Belajar Berbasis Self 

Regulated Learning Dalam 

Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa 

Eksperimen Terbukti bahwa model ini 

dapat meningkatkan pola 

belajar siswa selaras 

dengan prinsip self 

regulated learning dan 

prestasi belajar. 

31 Haini Pebriyanti 

(2015) 

Penerapan Model Project 

Based Learning Untuk 

Meningkatkan Self-

Regulated Learning Siswa 

Dalam Pembelajaran 

Matematika 

Eksperimen Peningkatan self-

regulated learning siswa 

dalam pembelajaran 

matematika pada siswa 

yang memperoleh 

pembelajaran dengan 

model project based 

learning lebih tinggi 

daripada siswa yang 

memperoleh 

pembelajaran langsung. 

32 Bekti Dwi 

Ruliyanti 

Hermien 

Laksmiwati 

(2014) 

Hubungan Antara Self-

Efficacy dan Self-Regulated 

Learning Dengan Prestasi 

Akademik Matematika 

Siswa SMAN 2 Bangkalan 

Eksperimen  Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara 

self-efficacy dan self-

regulated learning dengan 

prestasi akademik pada 

siswa SMAN 2 

Bangkalan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,005). 

33 Septiana Indah 

Mahmudah 

(2015) 

Hubungan Antara 

Kemandirian Dengan Self 

Regulated Learning Pada 

Siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Minggir 

 ada hubungan positif 

antara kemandirian dan 

self regulated learning 

pada siswa SMP 

Muhammadiyah 1 

Minggir. Sumbangan 

efektif sebesar 52,3 %. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal : 

1. Topik 

Penelitian ini memiliki keaslian topik yang berjudul “ Efektivitas 

pelatihan manajemen diri untuk meningkatkan kemampuan belajar 

dengan regulasi diri (self regulated learning) siswa SMP”. Keaslian pada 

penelitian ini karena peneliti menggunakan variabel tergantung 

kemampuan belajar dengan regulasi diri yang kemudian diberikan 

intervensi dengan pelatihan manajemen diri. 

2. Alat ukur yang digunakan 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur 

yang dibuat sendiri oleh peneliti dan kemudian mengujicobakannya pada 

sampel yang representatif. Skala kemampuan belajar dengan regulasi diri 

ini mengacu pada aspek-aspek kemampuan belajar dengan regulasi diri 

yang dikemukakan oleh Wolters, Pintrinch, & Karabrnick (2003) yaitu 

aspek kognisi, motivasi, dan perilaku. 

3. Subjek penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa SMP Muhammadiyah 07 

Surakarta. Siswa SMP Muhammadiyah 07 Surakarta belum pernah 

diteliti mengenai kemampuan belajar dengan regulasi diri yang diberikan 

intervensi menggunakan pelatihan manajemen diri, dengan demikian 

penelitian ini original pada segi subjek penelitian. 
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4. Intervensi yang digunakan 

Intervensi yang digunakan menggunakan aspek manajemen diri 

dari Yates (1986) yang dibuat oleh peneliti dengan melakukan modifikasi 

dari modul pelatihan manajemen diri yang dibuat oleh Agustia (2014) 

dengan judul “Pengaruh Pelatihan Manajemen Diri Terhadap Toleransi 

Stres Pada Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas 

Sebelas Maret Surakarta.  

Modifikasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan menyesuaikan 

bahasa yang digunakan dalam modul sesuai dengan permasalahan dan 

subjek penelitian sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan untuk 

siswa SMP, modifikasi juga dilakukan dengan mengubah lembar tugas 

sesuai dengan permasalahan dan menambahkan metode roleplay pada 

tiap sesi pelatihan. Durasi waktu tiap sesi ditambah oleh peneliti dengan 

pertimbangan siswa SMP membutuhkan lebih banyak waktu dalam 

pengerjaan tugas yang diberikan dalam pelatihan, penambahan waktu 

yaitu sekitar 30 - 60 menit pada setiap sesinya. Sesi pelatihan terdiri dari 

7 sesi yang akan dilaksanakan selama 2 hari dengan pertimbangan agar 

lebih efektif dan siswa tidak merasa kelelahan dikarenakan hampir setiap 

sesi diberikan penugasan atau roleplay. Selain itu, video yang digunakan 

dalam pelatihan  ini juga berbeda dengan video yang disajikan pada 

pelatihan sebelumnya (video pelatihan ini menampilkan cerita seorang 

anak yang bersungguh-sungguh menggapai cita-citanya). Selain itu, 

tujuan dari pelatihan pun berbeda dengan pelatihan sebelumnya.  


