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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Belajar dengan Regulasi Diri 

1. Definisi belajar dengan regulasi diri 

Suatu kegiatan belajar membutuhkan strategi atau cara tertentu untuk 

dapat berjalan dengan optimal. Teori pembelajaran sosial dan kognitif mulai 

menyadari bahwa agar belajar benar-benar efektif maka pelajar harus dapat 

mengelola diri dalam kegiatan belajar yang mereka jalani (Omrod, 2009). 

Kemampuan mengelola diri dalam kegiatan belajar tersebut adalah self 

regulated learning. Dalam bahasa Indonesia self regulated learning sering 

disamaartikan dengan istilah belajar dengan regulasi diri atau pengelolaan diri 

dalam belajar. Istilah self regulated learning berkembang dari teori kognisi 

sosial Bandura (1997).  

Menurut Winne (1997) belajar dengan regulasi diri adalah kemampuan 

untuk mengelola secara efektif pengalaman belajarnya sendiri di dalam 

berbagai cara sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut 

Zimmerman (2008)belajar dengan regulasi diri merupakan kemampuan belajar 

siswa dalam memperoleh keterampilan akademis, seperti menetapkan tujuan, 

mempunyai strategi dalam memilah dan menggerakkan belajarnya, dan 

melakukan monitoring terhadap belajarnya.  
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Belajar dengan regulasi diri merupakan strategi belajar siswa dalam 

merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kognitif, motivasi, perilaku, 

dan proses kontekstualnya (Montalvo & Tores, 2004). Sedangkan Wolters, 

Pintrich, & Karabenick (2003) mengatakan bahwa belajar dengan regulasi diri 

adalah cara siswa dalam menetapkan tujuan untuk proses belajar mereka dan 

berusaha untuk memonitor, mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan 

tingkah laku.  

Pintrich (2000) mendefinisikan belajar dengan regulasi diri adalah 

dimana pembelajar menentukan tujuan pembelajarannya dan berusaha untuk 

memonitor, mengatur, dan mengendalikan kognisi, motivasi, dan perilaku, 

dijaga dan dipertahankan oleh tujuan dan fitur konstektual dari lingkungan. 

Santrock (2009) menjelaskan bahwa belajar dengan regulasi diri terdiri atas 

pembangkitan diri dan pemantauan diri atas pikiran, perasaan dan perilaku 

dengan tujuan untuk mencapai suatu sasaran.  

Menurut definisi dari beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa belajar dengan regulasi diri adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

dalam mengatur strategi belajar seperti memonitor, mengatur, mengontrol 

kognisi, motivasi, dan tingkah laku mereka dalam mencapai tujuan tertentu 

dalam proses pembelajaran. 
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2. Aspek-aspek belajar dengan regulasi diri 

Pintrich & De Groot, (1990), terdapat tiga aspek belajar dengan 

regulasi diri, yaitu: 

a. kemampuan siswa menerapkan strategi metakognitif untuk 

merencanakan, memonitor, dan memodifikasi kognisinya.  

b. Kemampuan siswa mengontrol upayanya untuk menyelesaikan berbagai 

tugas di kelas, dalam hal ini termasuk menangkal gangguan lingkungan 

dan mempertahankan kognisinya agar tetap fokus pada tugas 

c. Strategi kognitif yang diterapkan siswa untuk belajar, mengingat dan 

memahami materi pelajaran. 

Menurut Zimmerman (1989) belajar dengan regulasi diri terdiri atas 

pengaturan dari tiga aspek umum pembelajaran akademis, yaitu kognisi, 

motivasi dan perilaku. Sesuai aspek di atas, selanjutnya Wolters, Pintrich, & 

Karabenick (2003) menjelaskan secara rinci penerapan strategi dalam setiap 

aspek belajar dengan regulasi diri sebagai berikut: Pertama, strategi untuk 

mengontrol atau meregulasi kognisi meliputi macam-macam aktivitas kognitif 

dan metakognitif yang mengharuskan individu terlibat untuk mengadaptasi 

dan mengubah kognisinya. Strategi pengulangan (rehearsal), elaborasi 

(elaboration), dan organisasi (organization) dapat digunakan individu untuk 

mengontrol kognisi dan proses belajarnya. 

Kedua, strategi untuk meregulasi motivasi melibatkan aktivitas yang 

penuh tujuan dalam memulai, mengatur atau menambah kemauan untuk 

memulai, mempersiapkan tugas berikutnya, atau menyelesaikan aktivitas 
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tertentu atau sesuai tujuan. Regulasi motivasi adalah semua pemikiran, 

tindakan atau perilaku dimana siswa berusaha mempengaruhi pilihan, usaha, 

dan ketekunan tugas akademisnya. Regulasi motivasi meliputi mastery self-

talk, extrinsic self-talk, relative ability self-talk, relevance enhancement, 

situasional interest enhancement, self-consequating, dan penyusunan 

lingkungan (environment structuring). 

Ketiga, strategi untuk meregulasi perilaku merupakan usaha individu 

untuk mengontrol sendiri perilaku yang nampak. Sesuai penjelasan Bandura 

(Zimmerman, 1989) bahwa perilaku adalah aspek dari pribadi (person) 

walaupun bukan “self” internal yang direpresentasikan oleh kognisi, motivasi 

dan afeksi. Meskipun begitu, individu dapat melakukan observasi, memonitor, 

dan berusaha mengontrol dan meregulasinya dan seperti pada umumnya 

aktivitas tersebut dapat dianggap sebagai self-regulatory bagi individu. 

Regulasi perilaku meliputi regulasi usaha (effort regulation), waktu dan 

lingkungan (time/ study environment), dan pencarian bantuan (help-seeking).  

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

aspek-aspek belajar dengan regulasi diri meliputi aspek kognitif, motivasi, dan 

perilaku.  

3. Faktor-faktor belajar dengan regulasi diri 

Boekaerts (1996) mengungkapkan bahwa banyak peneliti sepakat 

bahwa faktor yang paling mendasar dari belajar dengan regulasi diri adalah 

keinginan untuk mencapai tujuan. Atribut personal lain yang juga terlibat 

dalam mempengaruhi belajar dengan regulasi diri antara lain kesadaran akan 
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penghargaan terhadap diri sendiri, keinginan untuk mencoba, komitmen, 

manajemen waktu, kesadaran akan metakognitif, penggunaan strategi yang 

efisien. Ada pula faktor-faktor yang memunculkan kemampuan belajar 

dengan regulasi diri yang buruk antara lain impulsivitas, tujuan akademik 

yang rendah, penghargaan diri yang rendah, kontrol yang buruk, serta 

perilaku menghindar. 

Menurut Bandura (Alwisol, 2010) ada dua faktor yang mempengaruhi 

kemampuan belajar dengan regulasi diri, yaitu : 

a. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal mempengaruhi belajar dengan regulasi diri dengan 

dua cara, pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi 

tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh 

pribadi, membentuk standar evaluasi diri seseorang. Melalui orang tua dan 

guru anak-anak belajar baik dan buruk, tingkah laku yang dikehendaki dan 

tidak dihendaki. Melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yang 

lebih luas anak kemudian mengembangkan standar yang akan dipakai 

untuk menilai prestasi diri. Kedua, faktor eksternal mempengaruhi belajar 

dengan regulasi diri dalam bentuk penguatan (reinforcement). Hadiah 

intrinsik tidak selalu memberi kepuasan, orang membutuhkan insentif 

yang berasal dari lingkungan eksternal. Standar tingkah laku dan 

penguatan biasanya bekerja sama; ketika orang dapat mencapai standar 

tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu 

menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. 
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b. Faktor Internal 

Faktor eksternal berinteraksi dengan faktor internal dalam 

pengaturan diri sendiri. Bandura mengemukakan tiga bentuk pengaruh 

internal, yaitu : 

1) Observasi diri (self observation) 

Dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, kuantitas 

penampilan, orisinal tingkah laku diri, dan seterusnya. Orang harus 

mampu memonitor performansinya, walaupun tidak sempurna karena 

orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan 

mengabaikan tingkah lakunya yang lain. Apa yang diobservasi 

seseorang tergantung kepada minat dan konsep dirinya. 

2) Proses penilaian atau mengadili tingkah laku (judgemental process) 

Melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, 

membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan 

tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu 

aktivitas, dan memberi atribusi performansi. 

3) Reaksi diri afektif (self response) 

Berdasarkan pengamatan dan judgement, orang mengevaluasi 

diri sendiri positif atau negatif, dan kemudian menghadiahi atau 

menghukum dirinya sendiri. Bisa terjadi tidak muncul reaksi afektif, 

karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang mempengaruhi 

evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara 

individual. 
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Menurut penjelasan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar dengan regulasi 

diri yaitu pribadi, perilaku, lingkungan, keinginan untuk mencapai tujuan, 

kesadaran akan penghargaan terhadap diri sendiri, keinginan untuk 

mencoba, komitmen, manajemen waktu, kesadaran akan metakognitif, 

penggunaan strategi yang efisien, penguatan (reinforcement), Observasi 

diri (self observation), proses penilaian atau mengadili tingkah laku 

(judgemental process), dan reaksi diri afektif (self response) 

4. Strategi belajar dengan regulasi diri 

Zimmerman (1989) menekankan untuk dapat dianggap belajar dengan 

regulasi diri, proses belajar siswa harus menggunakan strategi-strategi khusus 

untuk mencapai tujuan akademis. Strategi dalam belajar dengan regulasi diri 

mengarah pada tindakan dan proses yang diarahkan pada perolehan informasi 

atau keterampilan yang melibatkan perngorganisasian (agency), tujuan 

(purpose) dan persepsi instrumental seseorang. Agency adalah kemampuan 

individu untuk memulai dan mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Purpose adalah tujuan yang diharapkan untuk 

tercapai dari pelaksanaan setiap tindakan yang dapat membantu meraih tujuan. 

Belajar dengan regulasi diri merupakan strategi yang harus dimiliki oleh siswa 

dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga diperoleh hasil belajar sesuai 

dengan keinginan dan cita-citanya.  

Zimmerman dan Martinez-pons (1990) mengindentifikasi strategi-

strategi belajar dengan regulasi diri yang diperoleh dari teori kognitif sosial, 
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didalamnya melibatkan unsur-unsur metakognitif, lingkungan dan motivasi. 

Setiap strategi bertujuan meningkatkan regulasi diri siswa pada fungsi 

personal, behavioral, dan environmental. 

a. Strategi untuk optimalisasi fungsi personal (personal function), meliputi : 

1) Organizing and transforming (pengorganisasian dan transformasi). 

Siswa menelaah kembali materi-materi pembelajaran untuk 

meningkatkan pembelajaran, misalnya siswa mempelajari materi 

pembelajaran dari awal sampai akhir. 

2) Goal setting and planning (penetapan tujuan dan perencanaan). 

Siswa menetapkan tujuan belajar serta merencanakan urutan, 

waktu, dan penyelesaian aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan 

tujuan, misalnya siswa menentukan jadwal belajar. 

3) Rehearsing and Memorizing (melatih dan menghafal).  

Siswa berusaha untuk berlatih dan menghafalkan materi. 

Contohnya siswa mengerjakan soal-soal latihan dan siswa membaca 

ulang materi pelajaran agar dapat menghafalkannya.  

b. Strategi untuk optimalisasi fungsi tingkah laku (behavioral function), 

meliputi : 

1) Self-evaluating (evaluasi diri).  

Siswa melakukan evaluasi terhadap kualitas atau kemajuan dari 

pekerjaannya. Contohnya siswa meneliti ulang tugas-tugas untuk 

memastikan sudah dikerjakan dengan baik atau belum, siswa 

mengevaluasi hasil ujian agar dapat menilai kemampuan belajarnya. 



31 

 

2) Self-consequenting (konsekuensi diri).  

Siswa membayangkan reward atau punishment yang didapat jika 

memperoleh kesuksesanatau kegagalan. Contohnya siswa merasa malu 

apabila mendapatkan hasil ujian buruk, siswa menganggap keberhasilan 

sebagai motivasi untuk dapat mempertahankan keberhasilannya. 

c. Strategi untuk optimalisasi fungsi lingkungan (environmental function), 

meliputi : 

1) Seeking information (pencarian informasi).  

Siswa berusaha untuk mencari informasi lebih lengkap dari 

sumber-sumber nonsosial. Contohnya siswa berusaha melengkapi materi 

pelajaran dari sumber lain atau literature perpustakaan. 

2) Keeping records and self monitoring (pembuatan catatan dan mengamati 

diri).  

Siswa berusaha untuk mencatat berbagai kejadian atau hasil yang 

diperoleh dalam proses belajar. Contohnya siswa mencatat hal-hal 

penting untuk dipelajari, siswa mencatat hal-hal yang tidak dipahami 

untuk dipelajari ulang. 

3) Enviromental structuring (penyusunan lingkungan).  

Siswa berusaha untuk memilih atau mengatur lingkungan fisik 

sehingga proses belajar menjadi lebih mudah. Contohnya siswa 

mematikan televisi saat belajar untuk membantu konsentrasi. 
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4) Seeking social assistance (pencarian bantuan sosial).  

Siswa berusaha mencari bantuan dari teman sebaya, guru, orang 

dewasa lainnya yang dianggap bisa membantu. Contohnya siswa 

bertanya kepada guru saat kesulitan mengerjakan tugas atau memahami 

pelajaran. 

5) Reviewing Records (melihat kembali catatan).  

Siswa berusaha melihat kembali catatan untuk menghadapi ujian. 

Contohnya siswa membaca ulang catatan, melihat referensi tugas 

sebelumnya, dan membaca buku-buku pedoman.  

Zumbrunn,  dkk  (2011) menyatakan bahwa ada 8 strategi pembentukan 

kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa, yaitu : 

a. Goal Setting 

Tujuan dianggap sebagi standar yang mengatur tindakan individu. 

Tujuan jangka pendek sering digunakan untuk mencapai aspirasi jangka 

panjang, sebagai contoh jika seorang siswa menetapkan tujuan jangka 

panjang untuk mengerjakan ujian dengan baik, maka dia menetapkan 

tujuan seperti menetapkan waktu belajar dan menggunakan strategi khusus 

untuk keberhasilan ujiannya. 

b. Planning 

Planning mirip dengan goal setting, planning dapat membantu 

siswa mengatur diri sebelum terlibat dalam tugas-tugas belajar. 
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c. Self-Motivation 

Motivasi diri siswa self-regulated learner terjadi ketika mereka 

menggunakan satu atau lebih strategi untuk pencapaian tujuannya. Siswa 

yang termotivasi akan membuat kemajuan menuju tujuannya. Siswa lebih 

bertahan melalui tugas yang sulit dan menemukan proses belajar yang 

memuaskan. 

d. Attention Control 

Siswa dapat mengendalikan perhatian mereka dengan cara 

menghindari hal-hal yang mengganggu pikiran serta mengkondisikan 

lingkungan belajar agar kondusif. 

e. Flexibel Use of Strategies 

Siswa menggunakan strategi-strategi belajar untuk memfasilitasi 

kemajuan mereka guna pencapaian tujuan yang meliputi: mencatat, 

menghafal, berlatih, dan sebagainya. 

f. Self-Monitoring 

Siswa memantau sendiri kemajuan mereka menuju pada tujuan 

pembelajarannya. 

g. Help-seeking 

Siswa mencoba mencari bantuan bila diperlukan agar dapat 

memahami pembelajaran untuk pencapaian tujuan. 

h. Self-Evaluation 

Siswa dapat mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri, terlepas 

dari penilaian guru. 
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Menurut Wolters, et. al (dalam Fasikhah dan Siti 2013) strategi belajar 

dengan regulasi diri secara umum meliputi tiga macam strategi, yaitu : 

a. Strategi regulasi kognitif 

Strategi yang berhubungan dengan pemrosesan informasi yang 

berkaitan dengan berbagai jenis kegiatan kognitif dan metakognitif yang 

digunakan individu untuk menyesuaikan dan merubah kognisinya, mulai 

dari strategi memori yang paling sederhana, hingga strategi lebih rumit. 

Strategi kognitif meliputi : rehersal, elaborasi dan metakognisi. 

b. Strategi regulasi motivasional. 

Strategi yang digunakan individu untuk mengatasi stres dan emosi 

yang dapat membangkitkan usaha mengatasi kegagalan dan untuk meraih 

kesuksesan dalam belajar. Strategi motivasional meliputi :  

1) Konsekuensi diri,  

2) Kelola lingkungan (environmental structuring), 

3) Mastery self-talk,  

4) Meningkatkan motivasi ekstrinsik (extrinsicself-talk),  

5) Orientasi kemampuan (relative ability self-talk),  

6) Motivasi intrinsik, dan  

7) Relevansi pribadi (relevance enchancement). 

c. Strategi regulasi behavioral akademik 

Aspek regulasi diri yang melibatkan usaha individu untuk 

mengontrol tindakan dan perilakunya sendiri. Strategi regulasi behavioral 

yang dapat dilakukan oleh individu dalam belajar meliputi: mengatur usaha 
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(effort regulation), mengatur waktu dan lingkungan belajar (regulating time 

and study environment) serta mencari bantuan (help-seeking). 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan ada 8 strategi dalam 

belajar dengan regulasi diri meliputi rehearsing and memorizing, goal setting 

andplanning, self-evaluating, self-consquenting, seeking information, keeping 

recordsand self monitoring, seeking social assistance. 

5. Karakteristik siswa yang memiliki kemampuan belajar dengan regulasi 

diri.  

Zimmerman (dalam Montalvo dan Torres, 2004), telah memberikan 

gambaran perbedaan karakteristik antara siswa yang menerapkan dan tidak 

menerapkan kemampuan belajar dengan regulasi diri dalam proses belajarnya, 

yaitu: 

a. Mengetahui cara menggunakan serangkaian strategi kognitif yang 

membantu dalam mentransformasi, mengorganisasi, mengelaborasi, dan 

menemukan kembali informasi. 

b. Mengetahui bagaimana merencanakan, mengontrol, dan mengatur proses 

mental menjadi prestasi dari tujuan individu (metakognisi). 

c. Mampu menentukan keyakinan motivasi dan emosi yang tepat. 

d. Merencanakan waktu dan usaha yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan. 

e. Melakukan peningkatan yang menunjukkan usaha terbaik dalam proses 

belajar. 
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f. Mampu menjalani kondisi yang menuntut serangkaian strategi, yang 

bertujuan mempertahankan konsentrasi, usaha, dan motivasi selama 

melakukan tugas akademis.  

Selain itu, Montalvo (2004) menjelaskan karakteristik perilaku siswa 

yang memiliki ketrampilan belajar dengan regulasi diri antara lain sebagai 

berikut: 

a. Terbiasa menggunakan strategi kognitif (pengulangan, elaborasi dan 

organisasi) yang membantu mereka untuk memperhatikan, 

mentransformasi, mengorganisasi, mengelaborasi, dan menguasai 

informasi. 

b. Mengetahui bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, dan 

mengarahkan proses mental untuk mencapai tujuan personal (metakognisi). 

c. Memperlihatkan seperangkat keyakinan motivasional dan emosi yang 

adaptif, seperti tingginya keyakinan diri secara akademik, memiliki tujuan 

belajar, mengembangkan emosi positif terhadap tugas (senang, puas, 

antusias), memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memodifikasinya, 

serta menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas dan situasi belajar khusus. 

d. Mampu merencanakan, mengontrol waktu, dan memiliki usaha terhadap 

penyelesaian tugas, tahu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan, seperti mencari tempat belajar yang sesuai atau mencari 

bantuan dari guru dan teman jika menemui kesulitan. 

e. Menunjukkan usaha yang besar untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan 

mengatur tugas-tugas akademik, iklim, dan struktur kelas. 
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f. Mampu melakukan strategi disiplin, yang bertujuan menghindari gangguan 

internal dan eksternal, menjaga konsentrasi, usaha, dan motivasi selama 

menyelesaikan tugas.  

Peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik siswa yang memiliki 

kemampuan belajar dengan regulasi diri adalah memiliki strategi dalam belajar 

dan memunculkan semangat belajar, memiliki tujuan belajar, teratur dalam 

mengerjakan tugas serta senang akan tugas sekolah, tertib dalam pengumpulan 

tugas, bisa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, semangat dalam belajar. 

Sedangkan karakteristik siswa yang memiliki kemampuan belajar dengan 

regulasi diri rendah yaitu tidak memiliki strategi dalam belajar dan 

memunculkan semangat belajar, tidak memiliki tujuan belajar, tidak teratur 

dalam mengerjakan tugas serta jarang mengerjakan tugas sekolah, tidak tertib 

dalam pengumpulan tugas, tidak bisa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, dan 

tidak semangat dalam belajar. 

6. Usaha-usaha untuk meningkatkan belajar dengan regulasi diri 

a. Life Skills Counseling Berbasis Jurnal Belajar 

Lifeskills counseling dapat meningkatkan belajar dengan regulasi  

diri siswa meliputi dua fase, yakni fase awal sebagai fase pengkondisian 

(penyiapan) dan fase kedua sebagai fase pelaksanaan. Fase pengkondisian 

terdiri dari dua langkah. Pertama, yang harus dilakukan adalah 

menumbuhkan kesadaran siswa bahwa dirinya mengalami masalah, yakni 

lack of skills, khususnya keterampilan self-regulation dan kesadaran bahwa 

masalah-masalah utamanya adalah masalah belajar yang dialami 
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disebabkan karena kurangnya keterampilan tersebut. Langkah kedua adalah 

menumbuhkan minat siswa untuk belajar dan berlatih self-regulation, atau 

dengan kata lain menumbuhkan ketertarikan siswa untuk secara aktif 

terlibat dalam proses pelatihan self-regulation yang akan dilaksanakan. 

Fase pelaksanaan meliputi tiga langkah yaitu pertama, siswa 

berlatih menetapkan dan merumuskan tujuan dalam bentuk hasil-hasil 

belajar ingin dicapai serta merencanakan strategi-strategi pencapaian yang 

akan digunakan. Bersamaan dengan itu, konselor membantu menumbuhkan 

efikasi diri siswa, membantu mengembangkan orientasi tujuan serta 

harapan-harapan akan keberhasilan. Langkah pertama pada fase 

pelaksanaan ini pada hakikatnya merupakan implementasi tahap “State” 

pada lifeskills counseling untuk mengefektifkan pelaksanaan fase 

“Forethought” pada siklus self-regulated learning, karena telah diawali 

dengan penyadaran akan masalah “lack of skills” siswa. Kedua,  dengan 

metode-metode pelatihan psikologis, konselor menjalankan intervensi 

untuk melatih siswa membuat instruksi diri, membuat gambaran mental 

(imagery), memusatkan perhatian pada tujuan yang telah ditetapkan, dan 

menjalankan strategi-strategi tugas secara konsisten. Di samping itu, siswa 

juga dilatih cara mengisi lembar observasi diri untuk merekam bukti-bukti 

kemajuan diri yang telah dicapai. Lifeskills counseling identik dengan 

pelatihan keterampilan, karena menurut Jones (dalam Faqih, 2014) 

konselor adalah pendidik perkembangan atau dalam bahasa kolokasi adalah 

pelatih yang ramah pengguna (user-friendly coach). Oleh karena itu 
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penggunaan metode pelatihan psikologis merupakan sebuah keniscayaan 

dalam proses konseling. Langkah ketiga terdiri dari dua sesi, yakni: 1) sesi 

transfer. Pada sesi ini siswa berlatih menerapkan dan mempertahankan 

ktrampilan regulasi diri pada situasi real life selama konseling; 2) sesi 

reaksi diri. Setelah siswa mempraktikkan keterampilan regulasi diri pada 

situasi real life, siswa dilatih mengembangkan pola-pola self-reflection 

yang positif, siswa diminta membandingkan hasil yang telah dicapai 

dengan standar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dilatih 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebeb keberhasilan atau kegagalan 

dirinya mencapai tujuan, dilatih melakukan peneguhan diri dengan self-

talk, serta melakukan adaptasi atas strategi-strategi pencapaian tujuan 

(Faqih, 2012). 

b. Konseling Rational Emotif Behavioral 

Konseling Rasional Emotif Behavioral disebut dengan akronim 

KREB adalah suatu pendekatan untuk membantu memecahkan masalah-

masalah yang dikarenakan oleh pola pikir yang bermasalah (Ellis, dalam 

Yuningdartie, 2014). Pendekatan ini dapat dilakukan untuk membantu 

siswa yang mengalami belajar dengan regulasi diri rendah atau biasa 

disebut dengan self regulated learning (SRL). Hal tersebut dikarenakan 

SRL yang rendah bermula dari pola pikir yang salah, keragu-raguan yang 

muncul karena sesuatu hal yang ada pada pikiran siswa tersebut. Pola pikir 

yang salah disini adalah pola pikir negatif yang muncul pada diri individu, 
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yang memunculkan persepsi yang akan merubah sikap atau tingkah laku 

seseorang.  

Tujuan utama KREB ini adalah memperbaiki dan merubah sikap, 

persepsi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan siswa yang 

irrasional dan tidak logis menjadi logis agar siswa dapat mengembangkan 

diri dan meningkatkan pengaturandiri dalam belajar, serta menghilangkan 

gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri, seperti rasa 

takut, bersalah, dan cemas.  

Pendekatan KREB memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

konseling yang menggunakan pendekatan lain. Pendekatan KREB 

merupakan pendekatan yang bersifat didaktik. Konselor merupakan 

pendidik yang harus melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan 

mengenai KREB kepada klien. Karakteristik ini sesuai dengan bimbingan 

dan konseling di Indonesia yang memang berada pada wilayah pendidikan. 

Bahkan, pendidikan Indonesia yang menempatkan guru (termasuk juga 

guru BK/konselor) dalam posisi yang tidak dapat setara secara obsolut 

dengan siswa (di mana beberapa pendekatan konseling menempatkan 

konselor dan klien dalam posisi yang setara) dapat menjadi nilai tersendiri 

bagi pendekatan KREB.  

Keunggulan yang lain adalah pendekatan KREB bertujuan agar 

klien pada akhirnya menjadi terapis untuk dirinya sendiri. Itulah alasannya 

mengapa konselor mengajarkan pengetahuan dan keterampilan mengenai 

KREB kepada klien. Tujuan KREB ini sangat sejalan dengan konseling 
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yang dicita-citakan yang menginginkan agar proses konseling dapat 

memandirikan siswa. Keunggulan lain adalah KREB dapat pula dilakukan 

secara individual, dan lebih efektif lagi jika dilakukan secara kelompok.  

Melihat keunggulan KREB tersebut, maka diharapkan siswa dapat 

memiliki dan meningkatkan SRL, sehingga prestasi belajar pun meningkat. 

Oleh karena itu penelitian tentang konseling melalui KREB untuk 

meningkatkan SRL siswa menjadi signifikan dilihat dari segi kepentingan 

dan kebutuhan saat ini. (Yuningdartie, 2014). 

c. Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modelling 

Hasil penelitian Hidayati (dalam Khafidhoh, dkk. 2015). 

menunjukan bimbingan kelompok dengan teknik stimulus kontrol mampu 

meningkatkan kemandirian belajar siswa. Penggunaan layanan bimbingan 

kelompok dalam meningkatkan belajar dengan regulasi diri disebabkan 

karena layanan bimbingan kelompok dapat berfungsi sebagai 

pengembangan yaitu mengembangkan suatu ketrampilan pada siswa. 

Belajar dengan regulasi diri ini merupakan salah satu keterampilan dalam 

belajar dan pengembangan sikap individu dalam belajar. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Winkel dan Hastuti (2004) bahwa tujuan layanan 

bimbingan kelompok adalah menunjang perkembangan pribadi dan 

perkembangan sosial masing-masing anggota kelompok.  

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan belajar 

dengan regulasi diri yaitu melalui teknik modeling. Lapan (dalam Sunawan 

2011) memaparkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh konselor 
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dalam meningkatkan belajar dengan regulasi diri yaitu strategi pelatihan, 

modeling, berpraktik dengan teman-teman sebaya, memantau siswa dengan 

mengevaluasi penerapan berbagai strategi. Hal ini diperkuat dengan 

pendapat Zimmerman (1989) bahwa model bisa digunakan sebagai strategi 

untuk belajar dengan regulasi diri siswa. Teknik modeling yaitu teknik 

yang menekankan pada pelibatan penambahan dan atau pengurangan 

tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan 

sekaligus, melibatkan proses kognitif, bukan sekedar menirukan atau 

mengulangi apa yang dilakukan orang model (orang lain) (Alwisol, 2009). 

Hal ini juga diperkuat oleh Bandura (dalam Feist 2008) memberikan sedikit 

pernyataan mengenai modeling bahwa pemodelan melibatkan proses-proses 

kognitif, siswa tidak hanya meniru, lebih dari sekedar menyesuaikan diri 

dengan tindakan orang lain karena sudah melibatkan representasi informasi 

secara simbolis dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan.  

Model pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling dapat terjadi suatu interaksi timbal balik antara fasilitator; dan 

anggota kelompok yaitu siswa. Fasilitator memberikan pengalaman-

pengalaman dan memberikan informasi mengenai keterampilan dan 

kebiasan belajar yang dimiliki. Dalam suasana tersebut, masing-masing 

siswa dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan, dan berbagai 

reaksi dari siswa lainnya untuk pengembangan diri. Sehingga siswa dapat 

menetapkan tujuan belajarnya dan kemudian berusaha untuk memonitor, 

mengatur dan mengontrol kognisi, motivasi dan tingkah lakunya agar 
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sesuai dengan tujuan dan kondisi kontekstual dari lingkungannya 

(Khafidhoh, dkk. 2015). 

d. Pelatihan Manajemen Diri 

Belajar dengan regulasi diri merupakan suatu model pembelajaran 

bagi siswa agar mampu mengarahkan dirinya dalam belajar. Dengan 

kemampuan ini siswa mampu mengarahkan diri untuk mencapai tujuan 

belajar, mengetahui bagaimana cara untuk mengatur pelajaran mereka dan 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya (Pintrich dalam Susatyo, 

dkk, 2009).  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dengan 

regulasi diri yang diungkapkan oleh Boekaerts (1996) bahwa faktor yang 

paling mendasar dari belajar dengan regulasi diri adalah keinginan untuk 

mencapai tujuan, kesadaran akan penghargaan terhadap diri sendiri, 

keinginan untuk mencoba, komitmen, manajemen waktu, kesadaran akan 

metakognitif, penggunaan strategi yang efisien, intervensi manajemen diri 

dipandang tepat untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi 

diri siswa. Curtin (dalam Takwin, 2008) mendefinisikan manajemen diri 

lebih kepada serangkaian kegiatan untuk memelihara, meningkatkan dan 

mempromosikan diri sendiri dengan cara menggunakan sumber daya dalam 

diri dan lingkungannya. Dengan strategi manajemen diri siswa dapat 

mengatur waktu belajarnya sesuai jadwal yang telah ia buat secara 

konsisten dan dengan manajemen diri siswa terbantu untuk 
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mengoptimalkan potensi yang ia miliki sehingga tercapai tujuan dalam 

belajarnya. 

Yates (1986) menjelaskan bahwa manajemen diri terdiri dari (1) 

Self monitoring merupakan peningkatan kesadaran dari masalah dan tujuan, 

(2) Self-analysis yang dilakukan untuk menemukan hal yang mengontrol 

individu, mencari tahu hal yang harus dirubah dan cara mengubahnya, serta 

awal mulai untuk mengubah hal tersebut. (3) Self-change untuk 

mempengaruhi informasi mengenai solusi pelaksanaan dari masalah self 

management individu, (4) Self-maintenance untuk mengantisipasi 

kekambuhan yang mungkin terjadi, dan membuat rencana untuk mencegah 

kekambuhan tersebut.  

Pelatihan merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengubah aspek kognitif, afektif, serta hasil keterampilan dan keahlian 

(Kirkpatrick dalam Salas & Browers, 2001). Oleh karenanya penggunaan 

teknik pelatihan dipandang tepat. Pelatihan ini diharapkan mampu 

mengubah cara pandang siswa yang salah dalam belajar, memberikan 

pengetahuan dan keterampilan mengenai strategi belajar yang tepat sesuai 

potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa akan mampu mengidentifikasi 

masalahnya, memahami kemampuan dirinya, memahami pentingnya 

kemampuan belajar dengan regulasi diri dimiliki oleh siswa. Berdasarkan 

penjelasan diatas, pelatihan manajemen diri merupakan usaha yang 

digunakan peneliti untuk mengetahui efektivitas pelatihan tersebut dalam 

meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa.  
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B. Pelatihan Manajemen Diri 

1. Pengertian Manajemen Diri 

Cormier dan Cormier (dalam Hartono dan Soemardji, 2012) 

menjelaskan bahwa manajemen diri merupakan suatu proses terapi di mana 

konseli mengarahkan perubahan perilaku mereka sendiri dengan satu atau 

lebih strategi terapi secara kombinatif. Strategi yang terdapat dalam 

manajemen dirimerupakan sebuah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

Manajemen diri diuraikan berdasarkan prinsip manajemen oleh Nasrudin 

(2010) sebagai suatu proses penataan, pengorganisasian dan pemikiran pada 

individu sehingga mampu menata segala urusannya, mengetahui skala 

prioritasnya dan menjadikan hidupnya seimbang.  

Curtin (dalam Takwin, dkk 2008) mendefinisikan manajemen diri 

lebih kepada serangkaian kegiatan untuk memelihara, meningkatkan dan 

mempromosikan diri sendiri dengan cara menggunakan sumber daya dalam 

diri dan lingkungannya. Sedangkan Ridha (2002) menerangkan bahwa definisi 

tentang praktek mengelola diri ialah membuktikan cita-cita tertentu dengan 

menggunakan berbagai material yang memungkinkan. Manajemen diri juga 

dikatakan sebagai suatu aktivitas yang berusaha untuk membuktikan cita-cita 

melalui dua cara, yaitu menghimpun berbagai sumber bahan dan segala yang 

memungkinkan dan keterampilan mengarahkan potensi diri dan 

menggunakannya. Dengan demikian, definisi manajemen diri yang 

komprehensif menurut Ridha (2002) adalah kemampuan seseorang untuk 
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mengarahkan perasaan dan pemikirannya serta segala kemampuan yang 

memungkinkannya untuk menggapai cita-cita dan tujuannya. 

Selanjutnya O’Keefe dan Berger (dalam Miranti, 2009) menerangkan 

bahwa tujuan dari manajemen diri adalah untuk mendorong diri agar dapat 

mengaktualisasikan potensi diri secara optimal dalam aspek emosi, tingkah 

laku, dan intelektual, agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan diri sendiri 

dan orang lain yang dikenal dalam menjalankan manajemen diri, individu 

akan menentukan pilihan-pilihan dengan tujuan mengatur setiap aspek dalam 

hidupnya yang berkaitan dengan motivasi, waktu, kebiasaan, hubungan 

personal, dan self esteem.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa manajemen 

diri adalah suatu proses pengelolaan sumber daya dalam diri individu sehingga 

dapat membantu individu untuk mencapai berbagai tujuan yang dapat 

bermanfaat bagi kehidupannya. 

2. Aspek-Aspek Manajemen Diri 

Menurut The Liang Gie (2000) menyatakan ada sekurang-kurangnya 4 

aspek bentuk perbuatan manajemen diri bagi siswa yaitu: pendorongan diri 

(self motivation), penyusunan diri (self organization), pengendalian diri (self 

control), pengembangan diri (self development). 

a. Pendorongan diri (Self Motivation) 

Syarat pertama seorang siswa untuk mencapai tujuan 

pendidikannya ialah pendorongan diri. Menurut The Liang Gie 

Pendorongan diri (self motivation) ialah dorongan batin dalam diri 
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seseorang yang merangsangnya sehingga mau melakukan berbagai 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Gie juga 

menyatakan bahwa dengan adanya pendorongan diri pada individu itu 

sendiri tanpa dorongan dari orang lain, akan menumbuhkan minat dan 

keinginan keras untuk belajar kemudian mudah dalam berkonsentrasi 

selama belajar, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, dapat melakukan 

kegiatan belajar dalam waktu yang lama serta memperoleh kesenangan 

batin karena belajar telah membantu meningkatkan wawasan tentang apa 

saja yang dipelajari. Dorongan itu bisa berasal dari dalam diri individu dan 

juga bisa berasal dari luar individu.  

Dorongan untuk belajar pada diri seorang siswa bersumber dari diri 

individu misalnya pada kesenangan membaca, keingintahuan terhadap 

pengetahuan baru, dan hasrat pribadi untuk maju. Sedangkan dorongan 

yang datang dari luar ialah misalnya perintah dari orang tua untuk belajar 

atau ikut-ikutan teman untuk kursus. Suatu dorongan batin akan kuat kalau 

timbul dalam diri sendiri tanpa dorongan dari orang lain atau hal luar.  

b. Penyusunan Diri (self organization) 

Adalah pengaturan sebaik-baiknya terhadap pikiran, tenaga, waktu, 

tempat, benda, dan semua sumber daya lainnya dalam kehidupan seorang 

siswa sehingga tercapai efisiensi pribadi. Misalnya penyimpanan semua 

dokumen pribadi (dari akte kelahiran, ijazah, dll) dalam berkas-berkas 

tertentu yang ditaruh pada suatu tempat tertentu pula atau mencatat semua 

kegiatan yang akan dilakukan pada lembar pengingat yang ditempel di 
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dinding atau papan pengumuman. Bisa dikatakan juga pengorganisasian 

diri merupakan suatu usaha dalam mengatur dan mengurus segala hal yang 

menyangkut pikiran, waktu, tempat, benda, dan sumber daya lainnya yang 

menunjang pembentukan manajemen diri, apabila segala sesuatunya telah 

diatur sebaik mungkin, maka akan tercapai kehidupan individu menjadi 

lebih efisien. 

c. Pengendalian Diri (Self Control) 

Adalah perbuatan manusia membina tekad untuk mendisiplinkan 

kemauan, memacu semangat dan mengarahkan tenaga untuk benar-benar 

melaksanakan apa yang harus dikerjakan di sekolah. Adanya pengendalian 

diri yang kuat akan muncul sebuah tekad atau keinginan yang kuat untuk 

melaksanakan apa yang harus dikerjakan. Keinginan yang kuat akan 

memacu munculnya semangat untuk bisa memperoleh apa yang ingin 

dicapainya. Pengendalian diri yang kuat juga bisa memberikan penguatan 

diri pada individu agar bisa menghindari dirinya pada hal-hal yang tidak 

penting dan lebih mengutamakan apa yang menjadi prioritasnya yaitu 

sebagai seorang siswa adalah belajar. 

d. Pengembangan Diri (Self Development) 

Adalah perbuatan menyempurnakan atau meningkatkan diri sendiri 

dalam berbagai hal. Pengembangan diri yang lengkap dan penuh 

mencakup segenap sumberdaya pribadi dalam diri seorang siswa, yaitu:  

1) Kecerdasan pikiran: untuk menambah kearifan pengetahuan dan  

ketrampilan yang berguna dalam hidup,  
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2) Watak kepribadian: untuk membina budi yang luhur dan perilaku yang 

susila. 

3) Rasa kemasyarakatan: untuk menumbuhkan hasrat memajukan 

masyarakat dan membantu orang lain yang kurang beruntung dalam 

kehidupan. 

Maxwell (dalam Makhfud, 2011) menjelaskan aspek-aspek 

manajemen diri siswa dalam belajar, antara lain: 

a. Pengelolaan waktu 

Merupakan hal utama dalam manajemen diri. Seperti halnya 

kehidupan yang harus dikelola dan dikendalikan, waktu juga harus 

dikelola dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai 

sasaran dan tujuan dalam kehidupan dan pekerjaan secara efektif dan 

efisien. Selama ini pengertian mengelola waktu hanya diartikan sebagai 

cara mengalokasikan waktu secara efektif dan efisien. 

b. Hubungan antar manusia 

Merupakan pilar utama dalam manajemen diri, karena individu 

selalu berhubungan dengan orang lain dalam hampir semua aspek 

kehidupan. Hubungan personal yang erat dapat menjadi sumber kekuatan 

dan pembaruan yang terus menerus. Efektif tidaknya hubungan seseorang 

dengan orang lain sangat mempengaruhi pencapaian hal-hal terbaik dalam 

kehidupan. Cara berhubungan dengan orang lain merupakan kunci sukses 

utama kesuksesan. Interaksi ini menyentuh dan membangun seseorang 

pada tingkat kehidupan yang terdalam.  
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c. Perspektif diri 

Terbentuk jika individu dapat melihat dirinya sama dengan apa 

yang dilihat orang lain pada dirinya. Individu yang dapat melihat dan 

menilai dirinya sama dengan apa yang dilihat dan dipikirkan oleh orang 

lain pada dirinya berarti individu tersebut jujur dannyata dalam menilai 

dirinya sehingga individu tersebut memiliki penerimaan diri yang lebih 

luas yang pada akhirnya akan mempermudah individu dalam manajemen 

diri, tetapi jika individu tidak dapat melihat dirinya seperti yang dilihat 

oleh orang lain secara jujur dan sesuai kenyataan maka akan mengarah 

pada suatu kebohongan pada diri sendiri dan individu tersebut akan 

menciptakan cermin diri yang semu sehingga individu tidak dapat 

menerima kenyataan dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aspek-aspek manajemen 

diri dalam belajar meliputi pendorongan diri (self motivation), penyusunan diri 

(self organization), pengendalian diri (self control), pengembangan diri (self 

development), pengelolaan waktu, hubungan antar manusia, dan prespektif 

diri.  

3. Pelatihan Manajemen Diri 

a. Pengertian pelatihan Manajemen diri 

Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk 

diselenggarakan agar tercapai penguasaan akan keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap yang relevan terhadap pekerjaan atau 

kehidupannya (As’ad, dalam Sutrisno 2009).  
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Cormier dan Cormier (dalam Hartono dan Soemardji, 2012) 

menjelaskan bahwa manajemen diri merupakan suatu proses terapi di 

mana konseli mengarahkan perubahan perilaku klien dengan satu atau 

lebih strategi terapi secara kombinatif. Strategi yang terdapat dalam 

manajemen dirimerupakan sebuah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.  

Suatu pelatihan terdapat sebuah tujuan yaitu mengubah suatu 

perilaku tertentu yang diinginkan agar dapat menjadi lebih baik. 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.  

Pelatihan 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. Komalasari (2011) 

menyebutkan bahwa dalam pelatihan manajemen dirikeberhasilannya 

ditentukan oleh individu yang bersangkutan, guru berperan sebagai 

pencetus gagasan, fasilitator yang membantu merancang program serta 

motivator. Dalam pelatihan manajemen diri, sebuah perubahan perilaku 

yang utama adalah muncul dari dalam diri.  

Sesuai yang dikemukakan oleh O’Keefe dan Berger (dalam 

Miranti, 2009) yaitu tujuan dari pelatihan manajemen diri adalah untuk 

mendorong diri agar dapat mengaktualisasikan potensi diri secara optimal 

dalam aspek emosi, tingkah laku, dan intelektual, agar dapat 
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meningkatkan kualitas kehidupan diri sendiri dan orang lain yang dikenal. 

Dalam menjalankan pelatihan manajemen diri, individu akan menentukan 

pilihan-pilihan dengan tujuan mengatur setiap aspek dalam hidupnya, 

yang berkaitan dengan motivasi, waktu, kebiasaan, hubungan personal, 

dan self esteem.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

manajemen diri merupakan suatu proses pemberian keterampilan atau 

pengetahuan yang terencana dan diselenggarakan secara singkat. 

Pelatihan manajemen diri tersusun secara sistematis dan terorganisir 

dengan tujuan untuk mendorong diri agar dapat mengaktualisasikan 

potensi diri secara optimal daalam aspek emosi, tingkah laku, dan 

intelektual agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan diri.  

Pelatihan manajemen diri ini disusun berdasarkan teknik 

manajemen diri yang dikemukakan oleh Yates (1986). Dalam pelatihan 

manajemen diri ini peserta akan mendapatkan keterampilan: 

a. Self-monitoring 

Self monitoring merupakan peningkatan kesadaran dari 

masalah dan tujuan. Ketika individu memilih tujuan untuk target, 

individu melihat hubungan antara sasaran perilaku, pikiran, dan 

perasaan dengan kesadaran baru mengenai kemungkinan untuk 

mengontrol dan memperbaikinya. 
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b. Self-analysis 

Self-analysis dilakukan untuk menemukan hal yang 

mengontrol individu, mencari tahu hal yang harus dirubah dan cara 

mengubahnya, serta awal mulai untuk mengubah hal tersebut. Self-

analysis dilakukan dengan menggunakan data self-monitoring yang 

telah didapatkan sebelumnya. 

c. Self-change 

Langkah utama selanjutnya dalam siklus pemecahan masalah 

adalah untuk mempengaruhi informasi mengenai solusi pelaksanaan 

dari masalah self management individu. Langkah lainnya yaitu untuk 

menganalisis hubungan proses dan hasil data self-monitoring untuk 

melihat proses psikologis yang benar-benar bertanggung jawab atas 

perubahan yang terjadi dalam target self management. 

d. Self-maintenance 

Self-maintenance mengarahkan untuk mengabadikan self 

management, yang berarti membuat self management menjadi bagian 

yang lebih alami dari kehidupan individu, mengantisipasi 

kekambuhan yang mungkin terjadi, dan membuat rencana untuk 

mencegah kekambuhan tersebut.  

b. Pendekatan pelatihan manajemen diri 

Pendekatan yang akan digunakan dalam pelatihan ini adalah 

pendekatan pengalaman (experiential learning). Experiential learning 

didefinisikan sebagai upaya membangkitkan teori tindakan dari 
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pengalaman individu dan dimodifikasi secara terus menerus untuk 

meningkatkan keefektifan keterampilan (Johnson & Johnson, 2000). 

Pendekatan pengalaman (experiential learning) mempengaruhi 

pembelajar dengan tiga cara, yaitu: 

1) Mengubah struktur kognisi individu pembelajar 

2) Memodifikasi sikap individu pembelajar 

3) Memperluas pengetahuan individu pembelajar tentang keterampilan 

perilaku. 

Proses experiential learning yaitu ketika individu membangkitkan 

sebuah teori tindakan dari pengalaman dan kemudian memodifikasinya 

untuk meningkatkan efektivitas keterampilan, maka individu tersebut 

sedang melakukan pendekatan pengalaman. Experiential learning 

menurut Norman & Jordon (2006) terdiri dari lima tahapan, yaitu: 

1) Experience, tujuan utama dari memproses pengalaman adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengintegrasikan 

pembelajaran mereka dan memberikan pengertian untuk mengakhiri 

atau melengkapi pengalaman mereka. Untuk menggambarkan 

pengalaman dapat dilakukan dengan cara: tanyakan pertanyaan yang 

tepat, dengarkan secra hati-hati, rencanakan secara tepat keuntungan 

yang dapat membantu menggambarkan pengalaman, mendukung 

setiap pembelajaran yang unik. Contoh kegiatan yang terdapat dalam 

tahap ini adalah membuat produk atau model, menciptakan objek-

objek seni, menulis, bermain peran, transaksi, pemecahan masalah 
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atau berbagi informasi, memberi dan menerima umpan balik, 

keterbukaan diri, fantasi, memilih, berkomunikasi secara verbal atau 

non verbal, menganalisis materi kasus, negosiasi, perencanaan, 

bersaing atau bekerjasama, dan menghadapi. 

2) Share, berbagi dapat dilengkapi dengan cara bertanya kepada group 

atau individual untuk menggambarkan hal yang telah dipelajari 

sebelumnya. Tanyakan pertanyaan yang dapat membantu peserta 

untuk berpikir mengenai hal yang telah mereka lakukan, hal yang 

telah mereka lihat, rasakan, dengar, serta bagian dari pengalaman 

yang merupakan hal yang paling sulit dan yang paling mudah. 

Langkah ini melibatkan mencari tahu apa yang terjadi di dalam dan 

pada individu-individu, pada kognitif, afektif, dan tingkat perilaku, 

sementara kegiatan ini terus berlanjut.  

3) Process, tahap ini dapat dianggap sebagai titik tumpu atau langkah 

penting dalam pengalaman belajar. Ini adalah pemeriksaan sistematis 

pengalaman umum yang dimiliki oleh orang yang terlibat yaitu 

peserta pelatihan. 

4) Generalize, mentransfer ke dunia nyata untuk dapat memperkirakan 

pengalaman dari pelatihan terstruktur ke dunia luar. Sebuah lompatan 

kesimpulan harus dilakukan pada saat ini dalam pengalaman 

terstruktur, dari kenyataan di dalam kegiatan dengan realitas 

kehidupan sehari-hari. 
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5) Apply, fasilitator membantu peserta pelatihan untuk menerapkan 

generalisasi dengan situasi aktual dimana diri mereka terlibat. 

Proses experiential learning didasarkan pada beberapa prinsip 

yang dikemukakan oleh Kurt Lewin (dalam Johnson & Johnson, 2000) 

yang meliputi: 

1) Experiential learning yang aktif akan mempengaruhi struktur 

kognitif (teori tindakan), sikap dan nilai, persepsi, dan pola perilaku 

pembelajar. 

2) Individu cenderung percaya pada pengetahuan yang ditemukan 

sendiri daripada yang ditunjukkan oleh orang lain. 

3) Proses belajar akan lebih efektif ketika dilakukan secara aktif. 

4) Penerimaan atas teori tindakan, sikap, dan pola perilaku yang baru 

tidak dapat diterima langsung tetapi dengan pendekatan sedikit demi 

sedikit. 

5) Dibutuhkan lebih dari sekedar informasi untuk mengubah teori 

tindakan, sikap, dan pola perilaku. 

6) Dibutuhkan lebih dari sekedar pengalaman langsung untuk 

menemukan pengetahuan yang valid. 

7) Perubahan perilaku akan bertahan sementara kecuali teori tindakan 

dan sikap berubah. 

8) Perubahan persepsi dari individu serta lingkungan sosial dibutuhkan 

sebelum perubahan teori tindakan, sikap, dan perilaku terjadi. 
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9) Dukungan lebih, penerimaan, serta kepedulian lingkungan terhadap 

kebebasan individu adalah dengan memberikan ruang untuk 

bereksperimen dengan perilaku, sikap, serta teori tindakan yang baru. 

10) Agar perubahan pola perilaku, sikap, dan teori tindakan dapat 

bertahan lama, maka individu serta lingkungan juga harus berubah. 

11) Lebih mudah untuk merubah teori tindakan, sikap, serta pola perilaku 

individu dalam konteks kelompok dibandingkan dalam konteks 

pribadi. 

12) Individu akan menerima pola teori tindakan, sikap, dan pola perilaku 

yang baru ketika individu tersebut menerima kehadiran anggota lain 

dalam kelompok. 

 Langkah experiential learning terutama digunakan ketika individu 

ingin belajar kemampuan atau keterampilan baru.  

c. Metode pelatihan manajemen diri 

   Metode pelatihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Metode kuliah 

 Metode ceramah berisi penyampaian materi kepada peserta 

pelatihan. Metode ceramah memiliki kelemahan, salah satunya adalah 

membentuk peserta cenderung menjadi pendengar pasif. Namun, di sisi 

lain metode ini juga tetap dibutuhkan terutama pada saat penjelasan 

mengenai teori maupun informasi. Oleh karena itu dalam pelatihan ini 
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metode ceramah dikombinasikan dengan tanya jawab, sehingga terjadi 

kombinasi komunikasi dua arah antara fasilitator dengan peserta.  

2) Ice breaking dan games 

 Cara yang digunakan untuk menciptakan suatu kondisi yang ideal 

sebelum pembelajaran. Misalnya menciptakan kondisi fokus belajar, 

saling berkenalan antar peserta ajar, menumbuhkan semangat belajar, 

menciptakan kondisi yang tidak membosankan dll. 

3) Metode roleplay 

 Metode roleplay dalam pelatihan ini menggunakan teknik bermain 

peran dimana akan diciptakan sebuah situasi yang berkaitan dengan 

materi belajar. Tujuan dari metode roleplay adalah peserta dapat 

merasakan langsung pengalaman pada materi belajar tersebut, sehingga 

materi belajar yang diterima peserta tidak hanya ada dalam pikiran 

peserta namun peserta sudah mencoba melakukannya dalam bentuk 

perilaku nyata. 

4) Metode worksheet atau memberikan penugasan kepada peserta 

 Metode penugasan adalah metode belajar yang dilakukan peserta 

pelatihan secara mandiri dimana peserta akan mengeksplorasi jawaban 

atas pertanyaan yang berikan fasilitator. Proses eksplorasi inilah yang 

merupakan bagian dari sebuah proses belajar. Contohnya, dalam 

pelatihan manajemen diri ini adalah peserta diminta mengisi lembar 

kerja seperti membuat rencana kegiatan sehari-hari, peserta diberikan 

pekerjaan di rumah untuk melaksanakan jadwal yang mereka buat, 
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kemudian peserta diminta melakukan analisis sebab akibat dan mencari 

solusi terhadap masalah tersebut. 

5) Metode relaksasi 

 Pada metode relaksasi ini, peserta diajak untuk berada pada kondisi 

nyaman dalam dirinya (rileks). Bisa melalui bantuan media musik 

instrumental, video bertemakan alam, dll. Metode relaksasi ini 

memiliki tujuan agar peserta kembali pada posisi nyaman dalam 

dirinya dikarenakan proses pelatihan yang lumayan panjang sekitar 3 

jam selama 2 hari, maka proses pembelajaran akan juga dapat berlanjut 

dengan baik. 

6) Menonton video 

 Menonton video dalam pelatihan ini adalah memberikan gambaran 

atau modelling kepada peserta secara visual audio mengenai cara 

belajar yang baik agar tercapai tujuan belajar yang maksimal. 

  Berdasarkan oenjelasan diatas dapat disimpulkan metode yang 

digunakan dalam pelatihan manajemen diri yang dilakukan oleh peneliti 

adalah metode kuliah, ice breaking, games, memberikan penugasan 

kepada peserta baik pada saat sesi pelatihan maupun ketika di rumah, 

metode relaksasi, dan menonton video.  
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C. Pengaruh Pelatihan Manajemen Diri untuk Meningkatkan Kemampuan 

Belajar dengan Regulasi Diri Siswa SMP 

Secara garis besar, terdapat grand teori yang memayungi penelitian 

ini, yaitu teori kognitif sosial Albert Bandura. Penelitian ini akan memberikan 

intervensi berupa pelatihan manajemen diri terhadap kurangnya kemampuan 

belajar dengan regulasi diri siswa yang ditunjukkan dengan siswa tidak 

mempunyai jadwal yang teratur & tidak mempunyai strategi khusus dalam 

belajar, siswa enggan meminta bantuan kepada teman atau guru dalam 

memecahkan masalah pelajaran yang sulit, memilih menyalin jawaban milik 

teman dan melakukan kegiatan lain selain belajar ketika ada waktu luang di 

rumah seperti bermain HP, nonton TV, ke warnet, sepak bola. Dalam bahasa 

Indonesia self regulated learning sering disamaartikan dengan belajar dengan 

regulasi diri dan pengelolaan diri dalam belajar. Istilah self regulated learning 

berkembang dari teori sosial kognitif Bandura (1997).  

Belajar dengan regulasi diri merupakan suatu kemampuan belajar 

siswa agar mampu mengarahkan dirinya dalam belajar atau disebut sebagai 

kemampuan siswa dalam mengatur diri dalam belajar. Dengan kemampuan ini 

siswa mampu mengarahkan diri untuk mencapai tujuan belajar, mengetahui 

bagaimana cara untuk mengatur pelajaran mereka dan mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya (Pintrich dalam Susatyo, dkk, 2009). Dengan 

demikian, intervensi manajemen diri dipandang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa. 
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Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dengan regulasi 

diri yang diungkapkan oleh Boekaerts (1996) bahwa faktor yang paling 

mendasar dari belajar dengan regulasi diri adalah keinginan untuk mencapai 

tujuan, kesadaran akan penghargaan terhadap diri sendiri, keinginan untuk 

mencoba, komitmen, manajemen waktu, kesadaran akan metakognitif, 

penggunaan strategi yang efisien, intervensi manajemen diri dipandang tepat 

untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa. Curtin 

(dalam Takwin, 2008) mendefinisikan manajemen diri lebih kepada 

serangkaian kegiatan untuk memelihara, meningkatkan dan mempromosikan 

diri sendiri dengan cara menggunakan sumber daya dalam diri dan 

lingkungannya. Strategi manajemen diri siswa dapat mengatur waktu 

belajarnya sesuai jadwal yang telah ia buat secara konsisten dan dengan 

manajemen diri siswa terbantu untuk mengoptimalkan potensi yang ia miliki 

sehingga tercapai tujuan dalam belajarnya. 

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.  Adapun cara untuk mengatasi kemampuan belajar dengan regulasi diri 

rendah dengan menggunakan strategi manajemen diriyaitu pengubahan 

tingkah laku atau kebiasaan dengan pengaturan dan pemantauan yang 

dilakukan oleh konseli sendiri dalam bentuk latihan pemantauan diri, 

pengendalian rangsangan serta pemberian penghargaan pada diri sendiri. 

Penggunaan strategi ini diharapkan konseli akan dapat mengatur, memantau 
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dan mengevaluasi dirinya sendiri untuk mendapatkan perubahan kebiasaan 

yang dikehendaki.  

Penelitian ini menggunakan pelatihan manajemen diri sebagai teknik 

intervensi untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri. 

Pelatihan merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah 

aspek kognitif, afektif, serta hasil keterampilan dan keahlian (Kirkpatrick 

dalam Salas & Browers, 2001). Oleh karenanya penggunaan teknik pelatihan 

dipandang tepat. Pelatihan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang 

siswa yang salah dalam belajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan 

mengenai strategi belajar yang tepat sesuai potensi yang dimiliki siswa, 

sehingga siswa akan mampu mengidentifikasi masalahnya, memahami 

kemampuan dirinya, memahami pentingnya kemampuan belajar dengan 

regulasi diri dimiliki oleh siswa.  

Pelatihan manajemen diri mengandung proses modeling berupa 

menonton video. Menurut Bandura (Corey, 2003), “teknik modeling 

merupakan observasi permodelan, mengobservasi seseorang lainnya sehingga 

seseorang tersebut membentuk ide dan tingkah laku, kemudian dijelaskan 

sebagai panduan untuk bertindak”. Selain itu, pelatihan manajemen diri yang 

dibuat peneliti juga menggunakan metode roleplay pada beberapa sesi agar 

siswa dapat secara langsung belajar perilaku yang tepat dalam memanajemen 

dirinya dalam belajar. Secara kognitif siswa sudah mendapat penjelasan 

melalui materi yang disampaikan, kemudian mengaplikasikan pemahamannya 

melalui worksheet, dan belajar secara langsung melalui metode roleplay.  
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Berikut merupakan penjelasan beberapa tahapan di dalam manajemen 

diriyang merupakan modifikasi dari modul pelatihan manajemen diriyang 

dibuat oleh Agustia (2014) dengan judul“Pengaruh Pelatihan Manajemen Diri 

Terhadap Toleransi Stres Pada Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik 

Industri Universitas Sebelas Maret Surakarta”. Modul pelatihan disusun 

berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Yates (1986). 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. 

Siswakemudian diberikan penugasan di rumah terkait manajemen diri siswa 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari khususnya dalam kegiatan belajar. Hal 

tersebut dilakukan 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 pada pelatihan 

kali ini tentang manajemen diri dalam belajar) dikarenakan permasalahan 

berbeda sehingga tujuan dari pelatihan pun berbeda.  

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
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Modul pelatihan yang digunakan (Agustia, 2014) disusun berdasarkan 

teori yang dikemukakan oleh Yates (1986). Pelatihan ini terdiri atas tujuh sesi 

yang meliputi, (1) Self monitoring merupakan peningkatan kesadaran dari 

masalah dan tujuan, (2) Self-analysis yang dilakukan untuk menemukan hal 

yang mengontrol individu, mencari tahu hal yang harus dirubah dan cara 

mengubahnya, serta awal mulai untuk mengubah hal tersebut. (3) Self-change 

untuk mempengaruhi informasi mengenai solusi pelaksanaan dari masalah self 

management individu,(4) Self-maintenance untuk mengantisipasi kekambuhan 

yang mungkin terjadi, dan membuat rencana untuk mencegah kekambuhan 

tersebut. Sedangkan ketiga sesinya merupakan tambahan yang dibuat oleh 

(Agustia, 2014). 

Pada penelitian yang dilakukan (Agustia, 2012) dan peneliti kali ini 

modul pelatihan yang dibuat dengan menambahkan 2 sesi diawal yaitu 

membangun rapport dan self management untuk menjalin keakraban, 

menjelaskan gambaran pelatihan yang akan dilakukan, dan mengetahui sejauh 

mana pengelolaan diri siswa dalam belajar selama ini, dan 1 sesi diakhir 

pertemuan yaitu penutup dan kristalisasi dengan tujuan untuk membangun 

kesan dan pengalaman positif terhadap pelatihan agar tujuan setiap peserta 

dapat tercapai. Pelatihan ini menggunakan pendekatan experiential learning 

pada setiap sesinya. 

Sesi pertama yaitu pembangunan rapport dengan tujuan untuk 

membangun suasana pelatihan (state of mind) dan peserta memiliki gambaran 

isi pelatihan dan manfaat yang akan diperoleh. Dari sesi pertama tersebut akan 
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mempengaruhi individu dalam tahap atensinya dengan peserta memberikan 

perhatian terhadap gambaran pelatihan yang akan mereka jalani yang 

kemudian akan diolah dalam long term memory yang disebut tahap retensi . 

Sesi kedua yaitu self management dengan tujuan yaitu memahami 

pengertian, manfaat, dan teknik pengelolaan diri, karakteristik individu yang 

mampu mengelola diri dengan baik dalam kegiatan belajar, memahami sejauh 

mana pengelolaan diri dalam belajar yang dimiliki, dan memahami kekuatan 

perilaku yang dimiliki terkait kegiatan belajar. Dalam sesi ini peserta 

melakukan perkenalan, ice breaking dan game. Selain itu, peserta juga akan 

diberikan video dan diskusi. Video ini sebagai salah satu cara untuk 

mengetahui bagaimana peserta melakukan manajemen diri dalam belajar 

selama ini dan mengetahui manajemen diri dalam kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh orang lain. Setelah menonton video, peserta juga akan 

diberikan worksheet “bagaimana manajemen diri saya dalam kegiatan 

belajar?”. Hal ini diberikan dengan tujuan membuka pandangan peserta 

mengenai keterampilan manajemen diri dalam kegiatan belajar yang dimiliki 

dan dapat membandingkan manajemen diri dalam kegiatan belajar yang telah 

dilakukan selama ini dengan peserta lainnya. Menurut Bandura (Corey, 2003), 

“teknik modeling merupakan observasi permodelan, mengobservasi seseorang 

lainnya sehingga seseorang tersebut membentuk ide dan tingkah laku, 

kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk bertindak”. Dengan teknik 

modeling individu bisa mengamati secaralangsung seseorang yang dijadikan 

model baik dalam bentuk live model ataupun symbolic model, sehingga bisa 
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dengan cepat memahami perilaku yangingin diubah dan bisa mendapatkan 

perilaku yang lebih efektif. Modeling berangkat pada teori belajar sosial, 

sedangkan teori belajar sosial berpangkal padateori bahwa sebagian besar 

tingkah laku manusia adalah hasil pemerolehan (Hall& Lindzey, 2006). 

Melalui sesi kedua ini akan terjadi rekognisi dan proses belajar melalui tahap 

produksi motorik dengan  mengisi worksheet dan modeling dari tokoh yang 

berhasil melalui video (cita-cita). Dalam memberikan worksheet fasilitator 

juga menggunakan metode roleplay pada beberapa nomor soal. 

Sesi ketigayaitu self monitoring. Tujuannya adalah peserta mampu 

memahami arah dan tujuan yang jelas mengenai target yang ingin dicapai. 

Dalam sesi kedua ini peserta diberikan materi mengenai teknik self 

monitoring, worksheet “Jadwal Belajarku Sehari-hari” (agar peserta dapat 

membuat rencana kegiatan harian termasuk rencana belajar serta mampu 

menentukan target yang ingin dicapai yang kemudian diisi peserta di Lembar 

Aksi “Jadwal Belajarku Sehari-hari”). Setelah diberikan lembar aksi “Jadwal 

kegiatanku Sehari-hari” peserta diberikan lembar kerja “Pelaksanaan 

Belajarku Sehari-hari” sebagai tugas yang diberikan fasilitator untuk peserta 

kerjakan di rumah (agar peserta dapat melaksanakan jadwal yang sudah 

mereka buat dalam kesehariannya). Pada sesi kedua ini ditutup dengan 

debriefing dari fasilitator untuk memberikan review pelatihan yang sudah 

dilakukan selama satu hari. Melalui sesi ketiga juga akan mengalami rekognisi 

dan proses belajar melalui tahap produksi motorik dengan  mengisi worksheet  
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Sesi keempatyaitu self analysis. Tujuannya agar peserta mengetahui 

hal yang harus diubah dalam dirinya dan mengetahui cara untuk merubah hal 

tersebut. Pada sesi ini peserta diberikan materi mengenai teknik self analysis, 

Worksheet Analisis “Sebab-Akibat” (agar peserta dapat mengetahui berapa 

banyak waktu yang telah dihabiskan untuk memenuhi target yang ingin 

dicapai yang kemudian peserta mengisi lembar aksi analissi “Sebab-Akibat”), 

dan Game “Terikat dalam Simpul” (untuk meningkatkan semangat seluruh 

peserta melalui pemecahan masalah yang sederhana).  

Sesi kelima yaitu self change. Tujuannya agar peserta mampu 

memimpin dirinya dalam mengubah diri sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. Sesi ini berisi materi mengenai teknik self change, worksheet “Get 

the Solutions” (agar peserta dapat mengetahui dan menentukan solusi yang 

tepat bagi permasalahan atau hambatan mereka masing-masing yang 

kemudian peserta mengisi lembar aksi analisis “Get the Solutions”. Dengan 

peserta mengetahui solusi terhadap permasalahannya, peserta mampu 

menyusun solusi dari setiap masalahnya kemudian melakukan perbaikan 

kedepannya. Sesi kelima ditutup dengan roleplay teknik self change agar 

peserta mendapatkan contoh penyelesaian masalah langsung dari teknik self 

change. 

Sesi keenamyaitu self maintenance. Tujuannya agar peserta mampu 

mempertahankan dan meningkatkan perubahan yang telah dicapai. Dalam sesi 

ini berisi materi mengenai teknik self maintenance, worksheet “Pencegahan” 

(agar peserta dapat memprediksi masalah yang mungkin akan menghambat 
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proses manajemen diri mereka dan menentukan tindakan pencegahan yang 

tepat sebelum masalah itu muncul atau terjadi) kemudian peserta mengisi 

Lembar Aksi “Pencegahan”. Sesi keenam ditutup dengan roleplay teknik self 

maintenance. Sesi ketujuh yaitu penutup dan kristalisasi. Tujuannya 

memberikan kesimpulan dan inti sari dari pelatihan, memberikan evaluasi 

terhadap pelatihan yang telah dilakukan, dan membangun kesan dan 

pengalaman positif terhadap pelatihan agar tujuan setiap peserta dapat 

tercapai. Dalam sesi terakhir ini berisi kesimpulan pelatihan yaitu fasilitator 

memberikan kesimpulan dan inti sari dari pelatihan dan membangun kesan 

dan pengalaman positif terhadap pelatihan agar tujuan setiap peserta dapat 

tercapai. Selain itu, sesi ini juga diberikan video penutup (jangan menyerah) 

untuk memperkaya medelling peserta, rencana aksi manajemen diri 

(memberikan pemantapan kepada peserta mengenai pelatihan yang telah 

dilaksanakan berkaitan dengan langkah nyata yang akan dilakukan peserta 

sehingga peserta dapat menentukan sendiri rencana yang akan dilakukan di 

masa depan), kemudian terakhir fasilitator memberikan lembar aksi “Use 

Visual Reminders” untuk mengembangkan pikiran positif peserta untuk 

menyadari pentingnya keterampilan manajemen diri bagi kehidupan. Dari sesi 

empat sampai dengan sesi tujuh mempengaruhi tahap motivasiyaitu berupa 

penetapan rencana dan implementasi.  

Melalui pelatihan manajemen diri dapat mempengaruhi keadaan 

individu dan lingkungan sehingga kemampuan belajar dengan regulasi diri 

siswa dapat meningkat. Meningkatnya kemampuan tersebut dapat ditandai 
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dengan perubahan perilaku awal yaitu siswa mempunyai jadwal yang teratur 

& mempunyai strategi khusus dalam belajar, siswa berani meminta bantuan 

kepada teman atau guru ketika mendapati kesulitan dalam belajar, dan senang 

melakukan kegiatan belajar ketika waktu luang di rumah. 
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BEHAVIOUR 

AWAL 

PERSON ENVIRONMENT 

siswa tidak 

mempunyai jadwal 

yang teratur & tidak 

mempunyai strategi 

khusus dalam belajar. 

 

BEHAVIOUR 2 

REGULASI-DIRI 

PEMBELAJARAN 

MENINGKAT 

REGULASI-DIRI 

PEMBELAJARAN 

RENDAH Pelatihan Manajemen Diri 
Tahap Atensi. 

Memberikan perhatian 

pada materi pelatihan.  
SESI I. Pembangunan Rapport.  Membangun suasana pelatihan (state of 

mind) dan peserta memiliki gambaran isi pelatihan dan manfaat yang 

akan diperoleh 

 

 

Tahap Produksi 

Motorik.  Mengisi 

worksheet, 

roleplay 

KETERANGAN :           :  artinya ditangani / diterapi dengan 

                                         Artinya mempengaruhi /membentuk  

 

Modeling dari 

tokoh yang 

berhasil 

Motivasi. Menetapkan 

rencana dan implementasi 

siswa enggan 

meminta bantuan 

kepada teman atau 

guru ketika 

mendapati kesulitan 

dalam belajar. 

 

Senang melakukan 

kegiatan lain selain 

belajar ketika waktu 

luang di rumah. 

 

SESI II. Self Management. Tujuannya yaitu memahami pengertian, 

manfaat, dan teknik pengelolaan diri, karakteristik individu yang 

mampu mengelola diri dengan baik, memahami sejauh mana 

pengelolaan diri yang dimiliki,  memahami kekuatan perilaku yang 

dimiliki. 

 
SESI III. Self Monitoring. Tujuannya yaitupeserta memahami arah dan 

tujuan yang jelas mengenai target yang ingin dicapai. 

 
SESI IV. Self Analysis. Tujuannya yaitu peserta mengetahui hal yang 

harus diubah dalam dirinya dan mengetahui cara untuk merubah hal 

tersebut. 

 SESI V.  Self Change. Tujuannya yaitu peserta mampu memimpin diri 

sendiri untuk mengubah diri sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

 SESI VI. Self Maintenance. Tujuannya yaitu peserta mampu 

mempertahankan dan meningkatkan perubahan yang telah dicapai 

 SESI VII. Penutup & kristalisasi. Tujuannya yaitu peserta mampu 

menginternalisasikan materi untuk kemudian diaplikasikan dalam 

keseharian. 

 

siswa mempunyai 

jadwal yang teratur 

& mempunyai 

strategi khusus 

dalam belajar. 

 

Senang melakukan 

kegiatan belajar 

ketika waktu luang 

di rumah. 

 

 

siswa berani 

meminta bantuan 

kepada teman atau 

guru ketika 

mendapati 

kesulitan dalam 

belajar. 

 

Rekognisi dan proses 

belajar 

Tahap Rentensi. 

Pengolahan Informasi 

(long term memory) 
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D. HIPOTESIS 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Ada perbedaan 

kemampuan belajar dengan regulasi siswa antara kelompok yang diberikan 

pelatihan “manajemen diri” (Kelompok Eksperimen) dengan kelompok yang tidak 

diberikan intervensi (Kelompok Kontrol)”. 


