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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan dengan maksud agar penelitian dapat sesuai 

dengan maksud dan tujuan. Persiapan penelitian, meliputi: orientasi kancah 

penelitian; persiapan administrasi dan perizinan; pembuatan alat ukur, expert 

judgement alat ukur; uji coba alat ukur; pembuatan modul; expert judgement 

modul; uji coba modul; dan screening. 

1. Orientasi kancah penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang 

beralamatkan di Jalan Tentara Pelajar No.1 Jebres Surakarta 57126. SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta merupakan sekolah menengah pertama milik Majelis 

Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kota Surakarta yang juga 

berafiliasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena di sekolah ini diajarkan pengetahuan umum dan 

pengetahuan keagamaan. Selain itu, implementasi kegiatan pembelajaran juga 

tidak hanya berbentuk ekstrakurikuler, tetapi juga praktek-praktek keagamaan, 

misalkan shalat dzuhur berjama’ah, shalat jum’at, shalat dluha, baca tulis Al 

Qur’an, dan sebagainya. 

Visi SMP Muhammadiyah 7 Surakarta adalah terwujudnya insan 

berwawasan global, berkarakter, serta berakhlaqul karimah untuk terciptanya 

sekolah unggulan dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta merancang misi sebagai berikut : 

http://ma7ska.blogspot.com/2008/10/visi-misi-smp-muhammadiyah-7-surakarta.html
http://ma7ska.blogspot.com/2008/10/visi-misi-smp-muhammadiyah-7-surakarta.html
http://ma7ska.blogspot.com/2008/10/visi-misi-smp-muhammadiyah-7-surakarta.html
http://ma7ska.blogspot.com/2008/10/visi-misi-smp-muhammadiyah-7-surakarta.html
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a. Mengamalkan ajaran Islam, sebagai pencerminan keunggulan perilaku 

serta keunggulan budi pekerti. 

b. Menciptakan sumber daya insan yang berwawasan global, berdaya guna 

melalui pengembangan IPTEK dan IMTAQ. 

c. Meningkatkan budaya kearifan lokal guna membentuk insan yang unggul, 

berkarakter, dan bermartabat. 

Program dari  SMP Muhammadiyah 7 Surakarta diantaranya : 

a. Program kelas reguler : adalah semua siswa SMP Muhammadiyah 7 selain 

peserta program unggulan maupun program khusus. Jumlah siswa tiap 

kelas maksimum 40 siswa. Jumlah kelas akhir , 3 kelas tiap jenjang kelas. 

b. Program kelas khusus : adalah siswa yang secara khusus menghendaki 

pelayanan lebih (baik fasilitas dikelas maupun penambahan materi 

pelajaran). Jumlah siswa tiap kelas maksimum 25 siswa. Jumlah kelas 

akhir, 3 kelas tiap jenjang kelas. 

c. Program kelas unggulan : 

1) Program kelas unggulan reguler : adalah 40 siswa terbaik dari kelas 

reguler. 

2) Program kelas unggulan khusus : adalah 25 siswa terbaik dari kelas 

khusus.Penentuan siswa terbaik dilakukan tiap semester. Peringkat 31 

s/d 40 untuk program reguler dan peringkat 21 s/d 25 untuk program 

khusus dipindah ke kelas non unggulan. 

Alasan yang dijadikan bahan pertimbangan Peneliti untuk melakukan 

penelitian di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yaitu dari hasil data awal 
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penelitian melalui metode wawancara kepada beberapa guru di sekolah tersebut 

didapatkan permasalahan yang banyak dialami siswa adalah perilaku siswa dalam 

belajar yaitu kurang adanya tanggung jawab siswa dalam belajar, seperti siswa 

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. Hal tersebut didukung 

dengan hasil angket dimana remaja di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta lebih 

didominasi dengan permasalahan terkait kemampuan siswa belajar dengan 

regulasi diri (self regulated learning) 

2. Persiapan administrasi dan perizinan 

Perizinan penelitian dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Sekolah SMP 

Muhammadiyah 07 Surakarta pada bulan November tahun 2016 dan dilanjutkan 

dengan pengambilan data awal. Pengambilan data awal berupa wawancara dan 

penyebaran angket masalah. Hasil pengambilan data awal telah dijabarkan pada 

Bab I. 

3. Pembuatan alat ukur 

Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala belajar dengan regulasi 

diri yang disusun oleh peneliti dengan mengacu pada aspek-aspek belajar dengan 

regulasi diri  yang dikemukakan olehWolters, Pintrich, & Karabenick (2003)  yaitu 

aspek kognisi, motivasi, dan perilaku. 
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Skala ini sebelum diberikan kepada subjek penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas pada skala ini menggunakan 

uji validitas isi dengan bantuan expert judgement. Expert judgement pada skala 

inidilakukan oleh : 

Tabel 5. Expert judgement skala belajar dengan regulasi diri 
No Nama Ahli Profesi dan Kantor 

1. Dr. Sri Lestari, M.Si., Psikolog Praktisi & Dosen MPP UMS 

2. Dr. Wiwien Dinar Pratist, M.Si, 

Psikolog 

Praktisi & Dosen MPP UMS 

3. Dr. Eny Purwandari, M.Si, 

Psikolog 

Praktisi & Dosen Fakultas Psikologi & 

Kaprodi Magister Sains Psikologi UMS 

4. Dra. Partini, M.Si., Psikolog Praktisi & Dosen MPP UMS 

5 Aulia Kirana, S.Psi., M.A. Praktisi & Dosen Fakultas Psikologi UMS 

6. Ahmad Saifudin, M.Psi., Psikolog Praktisi &Dosen Psikologi IAIN Surakarta 

7. Arief Ar-Roffiq, S.PdI, S.Psi Guru BK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

 

Proses expert judgement skala belajar dengan regulasi diridilakukan dua 

kali. Pertama pengajuan expert judgement skala belajar dengan regulasi diri yang 

dilakukan pada tanggal 22 Juli  sampai dengan 25 Agustus 2017. Ketujuh expert 

judgement tersebut memberikan penilaian serta masukan sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Menurut Aiken (1985) kriteria suatu aitem 

dianggap valid jika nilai V= 0,75 dengan p= 0,10 untuk jumlah expert judgement 

tujuh orang orang. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Aiken 

V=S/[n(c-1)] terhadap 56 item skala belajar dengan regulasi diri diperoleh nilai V 

terendah 0,6071 dan tertinggi 1 dengan jumlah aitem yang valid dengan nilai V > 

0,75 yaitu 48 aitem, dan aitem yang gugur dengan nilai V < 0,75 ada 8 aitem. 

Selanjutnya, aitem-aitem tersebut diperbaiki sesuai dengan masukan rater dan 

diuji cobakan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk penelitian. 
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4. Penyusunan modul  

Modul pelatihan manajemen diri yang digunakan oleh peneliti merupakan 

modifikasi modul pelatihan manajemen diri oleh Agustia (2014). Pelatihan ini 

terdiri dari 7 sesi yang dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Hari pertama 

meliputi sesi pembangunan rapport, self management, self monitoring, sedangkan 

hari kedua yaitu sesi self analysis, self change, self maintenance, dan penutup & 

kristalisasi.  

Modul pelatihan yang telah disusun dilakukan validasi melalui expert 

judgement untuk memeriksa kelayakan seluruh prosedur yang akan dilakukan 

dalam proses pelatihan. Expert judgement modul pelatihan manajemen diri 

dilakukan oleh: 

Tabel 6.Expert Judgement Modul Pelatihan Manajemen Diri 

No Nama Ahli Profesi dan Kantor 

1. Dr. Sri Lestari, M.Si., Psikolog Praktisi & Dosen Magister Psikologi Profesi 

(MPP) UMS 

2. Dr. Wiwien Dinar Pratist, M.Si, 

Psikolog 

Praktisi & Dosen MPP UMS 

3. Dr. Eny Purwandari, M.Si, 

Psikolog 

Praktisi & Dosen Fakultas Psikologi & 

Kaprodi Magister Sains Psikologi UMS 

4. Dra. Partini, M.Si., Psikolog Praktisi & Dosen MPP UMS 

5 Aulia Kirana, S.Psi., M.A. Praktisi & Dosen Fakultas Psikologi UMS 

6. Ahmad Saifudin, M.Psi., Psikolog Praktisi &Dosen Psikologi IAIN Surakarta 

7. Muhammad Abdul Aziz, S.Psi., 

ELI 

Professional Trainer & Outbond 

Regional Supervisor Trainer PT Liebra 

Permana 

 

Hasil dari expert judgement modul mendapatkan beberapa saran agar 

Peneliti dapat melakukan beberapa perbaikan. Beberapa saran tersebut 

diantaranya:  
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a. Penambahan durasi waktu pada tabel matrik pelatihan, total waktu 

pelatihan dan total waktu tiap harinya di pendahuluan. 

b. Penambahan materi pada beberapa sesi pelatihan yang masih terlalu 

singkat. 

c. Mengganti beberapa bahasa yang menggunakan bahasa inggris dan 

beberapa bahasa masih terlalu ilmiah, sehingga perlu diperbaiki dengan 

bahasa yang mudah dipahami siswa SMP. 

d. Menambahkan judul video yang digunakan dalam pelatihan 

e. Menambahkan teori mengenai manajemen diri di latar belakang.  

f. Perlu adanya PPT dalam proses pelatihan dikarenakan adanya metode 

kuliah dalam menyampaikan materi. 

5. Uji coba alat ukur 

Tahapan selanjutnya adalah Peneliti melakukan uji coba skala belajar 

dengan regulasi diri untuk mengetahui daya beda aitem dan reliabilitas. Try out 

dilakukan kepada siswa kelas VII-VIII MTS Negeri 01 Sukoharjo dengan jumlah 

siswa sebanyak 208 orang. Uji coba skala dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Juli 

2017, pada pukul ± 08.00-11.30 WIB. Skala tersebut terdiri dari 56 aitem soal 

dengan 5 alternatif jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S),  Cukup Sesuai 

(CS), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaran item skala belajar 

dengan regulasi dirisebelum uji coba adalah sebagai berikut : 
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Tabel 7. Penyebaran Item Skala Belajar dengan Regulasi Diri Sebelum Uji Coba 

No Aspek Indikator Jumlah Item Jumlah 

F UF 

1. Kognitif e) Rehearsal  1, 25 16, 28 4 

f) Elaboration 13, 31 4, 34 4 

g) Organizing 7, 37 22, 41 4 

h) Metacognitive regulation 19, 39 10, 43 4 

2. Motivasi h) Mastery self talk 23, 44 2, 55 4 

i) Extrinsic self talk 5, 42 26, 56 4 

j) Relative ability self talk 29, 50 8, 45 4 

k) Relevence enhancement 11, 46 32, 51 4 

l) Situational interest 

enhancement 

35, 52 14, 47 4 

m) Self consequating 17, 48 38, 53 4 

n) Environtment structuring 40, 54 20, 49 4 

3. Perilaku d) Effort regulation 3, 21 12, 30 4 

e) Time study environment 15, 27 6, 24 4 

f) Help seeking 9, 33 18, 36 4 

∑ 28 28 56 

 

Tata cara pemberian skor dalam skala ini disesuaikan dengan jenis soal, 

favorable atau unfavorable. Tata cara pemberian skor tersebut disajikan sebagai 

berikut: 

Skor untuk aitem-aitem yang bersifat favorable adalah: 

a. Sangat sesuai  : skor 4 

b. Sesuai   : skor 3 

c. Tidak sesuai  : skor 2 

d. Sangat tidak sesuai : skor 1 

Skor untuk aitem-aitem yang bersifat unfavorable adalah: 

a. Sangat sesuai  : skor 1 

b. Sesuai   : skor 2 

c. Tidak sesuai  : skor 3 

d. Sangat tidak sesuai : skor 4 
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Reliabilitas pada penelitian menggunakan reliabilitas Alpha Cronbach. 

Hasil uji coba skala belajar dengan regulasi diri menunjukkan bahwa nilai 

reliabilitas Alpha sebesar 0,908 sehingga sangat layak untuk dipakai dalam 

pengukuran kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa SMP. Dari 56 aitem 

pernyataan yang telah diuji coba, terdapat 42 aitem yang dinyatakan layak 

dimasukkan dalam skala penelitian.  

Parameter indeks daya beda atau kesahihan aitem diperoleh melalui 

korelasi antara skor masing-masing aitem dengan skor total sehingga dapat 

diketahui aitem-aitem yang layak dan tidak layak dimasukkan dalam skala 

penelitian. Kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total, dengan 

menggunakan batasan koefisien aitem total ˃ 0,30 aitem yang memiliki koefisien 

korelasi aitem minimal ˃ 0,30 dianggap layak menjadi sebuah aitem (Azwar, 

2007). 

Masing-masing subjek memberikan pilihan jawaban yang sesuai 

kemampuan belajar dengan regulasi diri. Semakin kecil skor skala menunjukkan 

bahwa semakin rendah kemampuan belajar dengan regulasi diri subjek. Skala 

tersebut digunakan sebagai alat ukur pada saat pengambilan data pre test, post 

test, dan follow up. Berikut sebaran aitem setelah dilakukan try out: 
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Tabel 8. Penyebaran Item Skala Belajar dengan Regulasi DiriSetelah Uji Coba 

No Aspek Indikator Jumlah Item Jumlah 

F UF 

1. Kognitif a) Rehearsal  1, 25 16, 28 4 
b) Elaboration 13, 31 4, (34) 4 
c) Organizing 7, (37) (22), (41) 1 
d) Metacognitive regulation 19, 39 (10), 43 3 

2. Motivasi a) Mastery self talk (23), 44 2, 55 3 
b) Extrinsic self talk 5, 42 26, 56 4 
c) Relative ability self talk 29, 50 8, 45 4 
d) Relevence enhancement 11, 46 32, 51 4 
e) Situational interest 

enhancement 

(35), 52 (14), 47 2 

f) Self consequating (17), 48 38, (53) 2 
g) Environtment structuring 40, 54 20, 49 4 

3. Perilaku a) Effort regulation 3, (21) 12, 30 3 
b) Time study environment 15, 27 (6), 24 3 
c) Help seeking (9), 33 (18), 36 2 

∑ 22 20 42 
 

Keterangan : Butir soal yang berada didalam kurung adalah butir soal yang tidak 

layak digunakan. 

6. Uji coba modul pelatihan 

Tahapan terakhir di dalam persiapan penelitian adalah melakukan uji coba 

modul pelatihan. Uji coba modul ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah 

serangkaian sesi yang ada di dalam modul tepat diberikan dan sesuai dengan 

kondisi yang ada di tempat penelitian. Uji coba modul ini dilakukan pada hari 

Kamis tanggal 31 Agustus 2017. Hasil dari uji coba modul terdapat beberapa hal 

yang dijadikan catatan oleh trainer dan fasilitator agar pada saat penelitian, 

pelaksaan menjadi lebih baik.  
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B. Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan meliputi tiga hal yaitu (1) 

penentukan informan penelitian; (2) pengumpulan data; dan (3) pelaksanaan 

intervensi. Ketiga tahap tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penentuan informan penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik SMP yang memiliki skor 

kemampuan belajar dengan regulasi diri sedang dan rendah pada skala belajar 

dengan regulasi diri yang diberikan kepada seluruh siswa SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta kelas VII dan VIII reguler. Selain itu, subjek juga sudah harus berusia 

12 tahun atau 12 tahun keatas saat penelitian berlangsung, menururt Hurlock 

(1990), siswa usia (12/13 th – 17/18 th) termasuk kategori remaja awal yang 

sesuai dengan tahap perkembangannya siswa usia remaja awal seharusnya sudah 

memiliki kemampuan belajar dengan regulasi diri yang baik.  

Penelitian ini membagi kategorisasi kemampuan belajar dengan regulasi 

diri siswa SMP menjadi lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah. Adapun pembagiannya berdasarkan rumus yang dikemukakan 

oleh Hadi (2004) berikut ini: 

Rentang kategori = skor maksimal hipotetik – skor minimal hipotetik 

      5 

Skor maksimal hipotetik didapatkan dari jumlah butir soal dikalikan empat 

(nilai tertinggi dalam perhitungan alat ukur). Sedangkan skor minimal hipotetik 

didapatkan dari jumlah butir soal dikalikan satu (nilai terendah dalam perhitungan 

alat ukur). Dengan demikian, skor maksimal hipotetik untuk skala belajar dengan 
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regulasi diri adalah 42 dikalikan 5 didapatkan 210. Skor minimal hipotetik untuk 

skala belajar dengan regulasi diri adalah 42 dikalikan 1 didapatkan skor 42. 

Rentang kategorisasi didapatkan dari 210 dikurangi 42 kemudian dibagi dengan 5 

maka didapatkan hasil 33,6. Hasil kategorisasi skala belajar dengan regulasi diri 

adalah sebagai berikut: 

a. Sangat tinggi  : 176,5 - 210 

b. Tinggi   : 142,9 – 176, 4 

c. Sedang   : 109,3 – 142,8 

d. Rendah   : 75,7 – 109,2 

e. Sangat rendah  : 42 – 75,6 

Berdasarkan hasil screening terdapat 40 siswa yang memiliki kemampuan 

belajar dengan regulasi diri rendah dengan skor antara 75,6 – 109,2 dan termasuk 

dalam kategori sedang dengan rentang skor 109,3 – 142,8. Kemudian Peneliti 

mengumpulkan 40 siswa tersebut untuk dimintai kesediaan menjadi subjek 

penelitian. Dari 40 siswa tersebut hanya 36 siswa yang bersedia menjadi subjek 

penelitian. 36 siswa tersebut dibagi menjadi 2 kelompok secara random, yaitu: 

kelompok satu (18 siswa) yang merupakan kelompok eksperimen mendapatkan 

pelatihan manajemen diri untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan 

regulasi diridan kelompok dua (18 siswa) menjadi kelompok kontrol (waiting 

list). 
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Tabel 9. Subjek Penelitian Pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

Kelompok No Nama Jenis Kelamin Usia Skor 

Pretest 

Kategori 

Eksperimen 1 AS Laki-laki 12 tahun 136 Sedang 

2 RA Laki-laki 13 tahun 134 Sedang 
3 ISR Laki-laki 14 tahun 138 Sedang 
4 AK Laki-laki 14 tahun 125 Sedang 
5 ARHP Laki-laki 13 tahun 142 Sedang 
6 MAM Laki-laki 12 tahun 139 Sedang 
7 KW Laki-laki 12 tahun 126 Sedang 
8 QIS Laki-laki 12 tahun  116 Sedang 
9 DSP Laki-laki 12 tahun 131 Sedang 
10 YDKA Laki-laki 13 tahun 130 Sedang 
11 UIK Laki-laki 13 tahun 139 Sedang 
12 EAP Perempuan 13 tahun 110 Sedang 
13 YF Perempuan 13 tahun  138 Sedang 
14 ANO Perempuan 14 tahun 120 Sedang 
15 CAWP Perempuan 13 tahun 98 Rendah 
16 WM Perempuan 13 tahun 142 Sedang 
17 NPP Perempuan 13 tahun 137 Sedang 
18 PDI Perempuan 13 tahun 132 Sedang 

Kelompok No Nama Jenis kelamin Usia Skor 

Pretest 

Kategori 

Kontrol 1 AEP Laki-laki 12 tahun 112 Sedang 
2 AKM Laki-laki 13 tahun 119 Sedang 
3 PMD Laki-laki 13 tahun 140 Sedang 
4 TSN Laki-laki 12 tahun 122 Sedang 
5 TT Laki-laki 12 tahun 135 Sedang 
6 ANK Laki-laki 14 tahun 136 Sedang 
7 YPN Laki-laki 14 tahun 141 Sedang 
8 ABAP Laki-laki 13 tahun 130 Sedang 
9 RAK Laki-laki 13 tahun 130 Sedang 
10 DAO Laki-laki 13 tahun 125 Sedang 
11 RSW Laki-laki 14 tahun 125 Sedang 
12 DM Perempuan 12 tahun 139 Sedang 
13 APP Perempuan 12 tahun 126 Sedang 
14 PT Perempuan 13 tahun 110 Sedang 
15 TW Perempuan 14 tahun 136 Sedang 
16 RHA Perempuan 12 tahun 134 Sedang 
17 NMA Perempuan 13 tahun 128 Sedang 
18 ANP Perempuan 14 tahun 136 Sedang 
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2. Jadwal pengumpulan data 

Tabel 10. Jadwal Pengumpulan Data 

Tahapan Kegiatan Waktu Tempat 

Pertama Screening 5 September 2017 Kelas VII dan VIII 

Kedua Pretest 7 September 2017 Ruang Pertemuan 

Ketiga Intervensi 7 – 8 September 2017 Ruang Pertemuan 
Keempat Postest 8 September 2017 Ruang Pertemuan 
Kelima Follow up 22 September 2017 Ruang LAB IPA 

3. Prosedur pelaksanaan pengumpulan data 

a. Pengambilan data screening 

Pengambilan data screening dilakukan kepada siswa kelas VII & VIII 

kelas reguler (VII D, E, F, G & VIII C, D, E, F, G) SMP Muhammadiyah 07 

Surakarta sejumlah  176 siswa yangdilakukan pada hari Selasa,  5 September 

2017 pukul ±09.50-11.30 di SMP Muhammadiyah 07 Surakarta. Pengambilan 

data screening dengan menggunakan skala belajar dengan regulasi diri. 

b. Pengambilan data pretest 

Pengambilan data pretest dilaksanakan pada hari Kamis, 7 September 

2017. Pretest dilakukan kepada 36 peserta yang telah bersedia menjadi subjek 

penelitian. Pengambilan data pretest dengan menggunakan skala belajar 

dengan regulasi diriyang telah diacak nomor aitemnya. 

c. Pelaksanaan intervensi 

Intervensi yang merupakan pelatihan manajemen diri dilaksanakan 

pada Hari Kamis & Jum’at tanggal 7 – 8 September 2017. Pelaksanaan 

intervensi dilaksanakan di ruang pertemuan SMP Muhammadiyah 07 

Surakarta selama dua kali pertemuan yang berdurasi ± 450 menit, yaitu 

dimulai pukul pukul ±08.00 – 11.30 WIB. Pelatihan manajemen diri tersebut 
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terdiri dari 7 sesi, diisi dengan materi berupa ceramah dari pemateri, diskusi 

interaktif, role play, mengisi worksheet, relaksasi, dan menonton video. 

Jumlah peserta pelatihan ada 18 siswa yang akan dipandu oleh Bp. 

Muhammad Abdul Aziz, S.Psi.,ELI. selaku fasilitator yang memiliki jabatan 

sebagai associate facillitator dalam beberapa lembaga pengembangan sumber 

daya manusia dan telah memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi bekerja sama dengan Asosiasi Experiential 

Learning Indonesia (AELI). Dalam pelaksanaan pelatihan, beliau dibantu oleh 

5 orang co fasilitator yaitu, Sdr. Patria, Sdr. Taris, Sdri. Mega, dan Sdri. 

Amelia yang merupakan mahasiswa magister psikologi profesi UMS, 

sedangkan Sdr. Candra merupakan ilmuwan psikologi yang tercatat aktif 

menjadi co fasilitator dalam sebuah outbond. Uraian mengenai setiap sesi 

adalah sebagai berikut: 

1) Sesi I pembangunan rapport (Hari I, berlangsung ± pukul 08.00-09.00).  

Sesi I yaitu pembangunan rapportberisi tentang perkenalan dan 

kontrak pelatihan. Kegiatan sesi I dimulai pada pukul ±08.00 diawali dengan 

pembukaan oleh fasilitator kemudian fasilitator mengajak bersalaman semua 

peserta dan co-fasilitator. Setelah itu fasilitator memperkenalkan diri tujuan 

pelatihan dan memperkenalkan tim co fasilitator kepada peserta. Setelah 

perkenalan tim fasilitator selesai, fasilitator menanyakan kabar peserta hari ini 

dan bertanya apakah sebelumnya pernah mengikuti sebuah pelatihan kepada 

seluruh peserta. Setelah pembukaan, fasilitator meminta masing-masing 

peserta untuk memperkenalkan diri kepada fasilitator dan peserta pelatihan 
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yang lain dengan bermain sebuah game “siapa nama anda”, dalam game 

tersebut, setiap peserta diminta untuk memperkenalkan dirinya dengan 

menyebutkan nama. peserta pertama yang memperkenalkan diri, selanjutnya 

akan diberikan 1 buah bola tenis dan bola tenis tersebut akan saling 

dilemparkan secara bergantian diantara peserta sehingga semua peserta 

mendapatkan giliran. Proses Melempar dan menangkap lemparan bola tenis 

diikuti dengan pengucapan kata sandi, yaitu bagi peserta yang melempar kata 

sandinya adalah “silahkan X (nama peserta)“. Nama peserta yang disebut 

disesuaikan dengan arah lemparan bola tenis. Bagi peserta yang menangkap 

bola tenis kata sandinya adalah “terimakasih X (nama teman)“ yang 

melempar bola ke arahnya. Bola tenis yang ditangkap hanya boleh digenggam 

dalam waktu maksimal 5 detik, setelahnya harus segera dilemparkan kembali 

ke peserta lain. Hal ini dilakukan secara bergantian sampai semua peserta 

mendapatkan gilirannya.   

Setelah perkenalan selesai, peserta pelatihan diminta untuk mengisi 

informed consent yang dipandu oleh fasilitator dan didampingi oleh co 

fasilitator. Setelah pengisian informed consent, co-fasilitator membagikan 

modul peserta yang berisi materi dan lembar kerja untuk peserta, kemudian 

fasilitator menjelaskan mengenai kontrak pelatihan serta tujuan dan proses 

pelatihan melalui tayangan slide. Setelah penyampaian materi selesai, 

fasilitator bersama peserta membuat kesepakatan mengenai hal-hal yang 

diperbolehkan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama proses pelatihan 

yang akan berlangsung selama dua hari ini. Fasilitator menjelaskan bahwa 
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peraturan tersebut harus peserta taati jika tidak peserta akan mendapatkan 

hukuman yang peserta sepakati bersama. Setelah itu fasilitator dan semua 

peserta bertepuk tangan tanda telah menyetujui semua peraturan yang telah 

mereka sepakati, diantaranya yaitu peserta dilarang membuka handphone, ijin 

keluar selama pelatihan maksimal 2x, tidak diperbolehkan makan tanpa ijin 

dari fasilitator, namun diperbolehkan oleh minum selama sesi pelatihan, 

peserta dilarang berpindah-pindah tempat duduk dan mengganggu teman lain 

selama proses pelatihan. Peserta sepakat jika ada yang melanggar maka akan 

dihukum menyanyi didepan kelas sambil berjoget.  

Setelah itu fasilitator memberikan ice breaking “siap tempur”, ice 

breaking tersebut dimulai dengan fasilitator mengatakan kepada peserta agar 

mencari posisi yang enak dan nyaman untuk latihan ini dan menutup mata 

mereka, kemudian fasilitator meminta peserta untuk mengambil nafas dalam-

dalam dan kemudian membacakan naskah “siap tempur” secara perlahan-

lahan kepada peserta. Setelah selesai membaca naskah, fasilitator meminta 

peserta untuk membuka mata perlahan-lahan dan menanyakan apakah mereka 

sudah merasa memiliki beban yang lebih ringan daripada sebelumnya 

sehingga siap untuk melakukan pelatihan selama dua hari ini. Sesi I kali ini 

ditutup dengan menonton sebuah video berdurasi ± 3 menit dengan judul cita-

cita dan dilanjutkan dengan diskusi ringan untuk mengulas isi video tersebut. 

Selesai menonton video peserta diberikan istirahat  sebentar sekitar ± 5 menit 

untuk menikmati snack dan minum yang telah dibagikan co-fasilitator. 
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2) Sesi II Self manajement-Tinjauan umum manajemen diri (Hari I, 

berlangsung pada ± pukul 09.00-10.15) 

Pada sesi II ini dimulai dengan fasilitator memberikan penjelasan 

singkat mengenai tinjauan umum manajemen diri, setelah itu fasilitator 

menyampaikan materi melalui tayangan slide yang bisa dibaca juga oleh 

peserta di modul pelatihan yang sudah dibagikan oleh co-fasilitator. Materi 

yang diberikan fasilitator yaitu pengertian manajemen diri, manfaat 

melakukan manajemen diri, ciri-ciri individu yang memiliki manajemen diri 

yang baik, serta teknik yang dapat dilakukan untuk mencapai manajemen diri 

yang baik dalam belajar. Fasilitator menjelaskan materi dengan metode 

ceramah/kuliah, namun juga mengajak peserta untuk diskusi agar peserta 

tidak merasa bosan Penjelasan materi yang disampaikan oleh fasilitator 

kepada peserta berlangsung selama ± 30 menit. 

Selanjutnya, fasilitator menjelaskan mengenai lembar kerja manajemn 

diri yang akan peserta kerjakan dengan metode roleplay. Fasilitator 

membacakan 17 aitem pernyataan satu persatu kemudian peserta diminta 

untuk memberikan penilaian untuk setiap pertanyaan yang disampaikan oleh 

fasilitator pada lembar kerja yang sudah disediakan di modul.Masing-masing 

peserta diminta memberikan nilai antara 1 – 7 pada masing-masing kolom di 

lembar kerja sesuai nomor pertanyaan. Cara memberikan penilaiannya ialah 

dengan peserta diminta bergerak dan berkumpul pada area roleplay yang 

menunjukan jawaban yang mereka pilih, sekaligus jawaban tersebut disalin 

pada worksheet yang telah disediakan. Fasilitator membagi meja menjadi 7 
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dengan meja 1 untuk peserta yang memilih jawaban 1, meja 2 untuk pilihan 

jawaban 2, dst kemudian peserta diminta berkumpul di area tersebut. 

Fasilitator memberikan penjelasan bahwa setiap orang dengan orang lain 

tidak harus mempunyai jawaban yang sama sehingga tidak harus berkumpul 

ditempat yang sama. Setelah selesai membacakan 17 pernyataan, fasilitator 

meminta peserta kembali duduk di tempat duduk semula kemudian meminta 

peserta tarik nafis dan mengeluarkannnya sembari rileks dan mengajak 

seluruh peserta bertepuk tangan.  

Selesai mengerjakan worksheet, peserta diajak fasilitator untuk 

memberikan penilaian untuk mengetahui berapa skor manajemen diri masing-

masing peserta dalam belajar. Pertama, peserta diminta menambahkan nilai 

pada kolom ganjil sesuai dengan nilai mereka, kemudian pada nomor genap 

beri skor kebalikannya karena merupakan pernyataan unfavorable, apabila di 

kolom ditulis nilai 1 7, apabila di kolom ditulis nilai 2 6, apabila di 

kolom ditulis nilai 3 5, apabila di kolom ditulis nilai 4 4, apabila di 

kolom ditulis nilai 5 3, apabila di kolom ditulis nilai 6 2, apabila di 

kolom ditulis nilai 7 1. Kemudian peserta diminta menjumlahkan skor pada 

seluruh kolom dan memberikan kategori untuk kategori manajemen diri 

belajar peserta, yaitu untuk skor 0 – 44 :rendah, 45–88: sedang, 89 – 133: 

tinggi. Kemudian fasilitator membacakan hasil setiap lembar aksi peserta 

secara acak dan fasilitator memberikan pemaknaan terhadap hasil skor dan 

mengungkapkan seberapa tinggi tingkat keterampilan manajamen diri belajar 

yang dimiliki peserta. Sesi II ini ditutup dengan fasilitator memberikan 
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umpan kepada peserta untuk mengungkapkan perasaan mengenai skor yang 

didapatkan dan fasilitator meminta peserta menyampaikan harapan kedepan 

terkait belajar.  

3) Sesi III Self Monitoring-Pemantauan Diri (Hari I, berlangsung pada ± 

pukul 10.15-11.30) 

Sesi pemantauan diri diawali dengan fasilitator menjelaskan bahwa 

sekarang peserta sudah memasuki sesi terakhir di hari pertama pelatihan dan 

fasilitator meminta peserta untuk lebih semangat lagi. Fasilitator menawarkan 

peserta yang ingin ke belakang (toilet) ataupun yang ingin makan snack dan 

minum dipersilahkan dalam waktu 5 menit, kemudian peserta diminta fokus 

pada materi yang akan disampaikan.  

Fasilitator memberikan penjelasan materi sesi III mengenai pengertian 

pemantauan diri dan cara mengaplikasikan teknik pemantauan diri tersebut 

dalam kegiatan belajar sehari-hari. Penyampaian materi tersebut dilakukan 

selama ± 15 menit dengan metode ceramah dan sesekali meminta peserta 

untuk menanggapi materi yang disampaikan.  Setelah itu, fasilitator meminta 

peserta untuk membuka lembar aksi “rencana kegiatanku sehari-hari” yang 

ada di modul dan menjelaskan cara mengerjakannya. Pertama, fasilitator 

meminta peserta membuat jadwal kegiatan sehari-hari dari bangun tidur 

sampai akan tidur pada salah satu hari favorit mereka, setelah itu co-fasilitator 

membagikan lembar “rencana belajarku sehari-hari” dan meminta peserta 

mengisi tabel dengan jadwal belajar yang diinginkan pada jam-jam yang 

mereka inginkan minimal 2 jam setiap harinya. Setelah itu, co-fasilitator 
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melakukan koreksi “rencana kegiatanku & rencana belajarku sehari-hari” 

yang dibuat oleh peserta dan meminta peserta menyimpannya. Setelah tabel 

terisi, fasilitator meminta peserta untuk mengisi tabel “pelaksanaan rencana 

belajarku sehari-hari” di rumah sesuai dengan jadwal yang telah mereka buat 

pada lembar “Pelaksanaan Rencana Belajarku Sehari-hari” dengan memberi 

centang (√) pada tabel pelaksanaan jika peserta melaksanakan kegiatan sesuai 

denganrencana kegiatan yang mereka buat, jika peserta tidak 

melaksanakannya peserta diminta memberi tanda (x) pada tabel tersebut. 

Fasilitator meminta peserta untuk membawa lembar “Pelaksanaan Rencana 

Belajarku Sehari-hari” pulang dan di tempelkan di tempat yang strategis di 

rumahnya. Pertemuan hari pertama ditutup dengan fasilitator mengucapkan 

terima kasih kepada semua peserta atas kerjasamanya dalam pelatihan dan 

meminta peserta datang lagi ke ruangan yang sama besok pada pukul 08.00 

untuk melanjutkan sesi pelatihan. Kemudian fasilitator melakukan debriefing 

dan menutup pertemuan hari pertama serta mengatakan kepada peserta jika 

keluar ruangan dipersilahkan mengambil makan & minum yang telah 

disediakan dengan dibantu co-fasilitator. 

4) Sesi IVSelf Analysis-Analisis Diri (Hari II, berlangsung pada± pukul 

08.00-09.00) 

Pada hari kedua pelatihan manajemen diri dimulai dengan sesi IV 

yaitu analisis diri. Pertemuan kedua ini dimulai dengan fasilitator 

menanyakan kabar, ice breaking ringan dari fasilitator untuk meningkatkan 

membangkitkan semangat dan meningkatkan konsentrasi peserta yaitu ice 
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breaking dengan judul rock and roll. Pada ice breaking kali ini peserta dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu peserta laki-laki dengan group rock dan perempuan 

dengan group roll. Ketika disebutkan groupnya peserta harus bergaya dan 

dengan lantang menyuarakan groupnya.  

Setelah selesai ice breaking, fasilitator menjelaskan peraturan yang 

sama seperti hari sebelumnya terkait pelatihan dan menjelaskan secara 

singkat mengenai pelatihan hari kedua sembari co-fasilitator membagikan 

modul peserta yang hari sebelumnya dikumpulkan. Setelah itu, fasilitator 

memberikan penjelasan mengenai pengertian analisis diridan cara 

mengaplikasikan teknik analisis diri tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

dengan bantuan slide. Pemberian materi yang disampaikan oleh fasilitator 

dengan metode ceramah dengan waktu sekitar ± 15 menit. Setelah itu 

fasilitator meminta peserta membuka lembar aksi Analisis “Sebab-Akibat” 

pada modul peserta yang telah mereka terima. Kemudian fasilitator meminta 

peserta untuk mengisi kolom kosong di bawah kolom “Sebab” dengan 

berbagai sebab atau hambatan  yang mungkin selama ini mereka alami dalam 

kegiatan belajar (minimal 3) dan fasilitator meminta peserta untuk mengisi 

kolom kosong di bawah kolom “Akibat” dengan berbagai akibat yang 

mungkin telah mereka alami dalam kegiatan belajar (minimal 3).  

Setelah peserta selesai mengisi lembar aksi, fasilitator meminta 

peserta untuk memberikan nilai pada tiap kolom, nilai 1 merupakan nilai 

untuk intensitas paling rendah munculnya, nilai 2 untuk intensitas sedang, dan 

nilai 3 untuk intensitas yang paling tinggi. Fasilitator meminta peserta untuk 
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mengisi tabel analisis “Sebab-Akibat”. Setelah itu, peserta diajak fasilitator 

untuk bermain game dengan judul “terikat dalam sampul”. Para peserta diajak 

fasilitator untuk berdiri dan membentuk lingkaran di tengah-tengah ruangan 

pelatihan dengan peserta menghadap ke arah dalam lingkaran. Setelah peserta 

berdiri dalam lingkaran, fasilitator meminta peserta untuk saling 

menggandeng tangan kedua teman disebelah kanan dan kirinya. Sekali kontak 

ini dibuat mereka tidak boleh melepaskannya. Kemudian fasilitator 

mengatakan kepada peserta bahwa mereka harus menghadap ke luar 

lingkaran, tanpa melepas genggaman tangan maupun merubah posisi 

genggaman tangan tersebut. Apabila mereka merubah atau melepaskan 

genggaman tangan, maka permainan harus diulang kembali dari awal. Setelah 

sesi IV selesai, fasilitator mempersilahkan peserta untuk menikmati snack dan 

minum sebentar yang telah dibagikan oleh co-fasilitator dan memberikan 

waktu kepada peserta yang ingin kebelakang (toilet) untuk kebelakang pada 

waktu tersebut.  

5) Sesi V Self Change-Perubahan diri (Hari II, berlangsung pada ± pukul 

09.00-10.00) 

Peserta pelatihan telah memasuki sesi V yaitu sesi perubahan diri. 

Pada sesi ini berlangsung selama ± 1 jam dimulai dari pukul 09.00 – 10.00 

dimulai dengan pemberian materi mengenai pengertian perubahan diri dan 

cara mengaplikasikan teknik perubahan diri dalam belajar sehari-hari oleh 

fasilitator. Penjelasan materi menggunakan bantuan slide yang ada di layar, 

namun peserta tetap dapat membacanya juga karena materi ada disetiap 



114 

 

modul yang dibagikan kepada mereka. Pemberian materi menggunakan 

metode ceramah namun sesekali fasilitator mengajak peserta untuk diskusi 

mengenai materi yang disampaikan. Pemberian materi selesai dalam waktu ± 

20 menit.  

Setelah itu, fasilitator meminta peserta untuk membuka lembar 

Analisis “Mari Temukan Solusi” yang ada di modul peserta.Fasilitator 

meminta peserta untuk membuka kembali lembar aksi “Sebab-Akibat” yang 

telah diisi sebelumnya kemudian fasilitator meminta peserta untuk mengisi 

kolom “Hambatan” sesuai dengan kolom “Akibat” dalam lembar aksi 

“Sebab-Akibat”. Fasilitator meminta peserta untuk mengisi kolom “Solusi” 

dengan memikirkan hal-hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah 

“Akibat” tersebut terjadi.Pengisian lembar aksi tersebut dibantu oleh co-

fasilitator yang berkeliling membantu peserta yang merasa kebingungan 

ataupun kesulitan.  

Setelah selesai mengisi lembar aksi “Mari Temukan Solusi”, peserta 

akan dipilih secara acak oleh fasilitator untuk melakukan roleplay teknik 

perubahan diri dengan metode bermain peran.Pemilik lembar aksi terpilih 

yaitu 2 orang (1 laki-laki & 1 perempuan, yaitu Krisna dan Nabila) akan 

dipersilahkan untuk maju ke depan.Pemilik lembar aksi terpilih akan bermain 

peran dengan cerita dari salah satu tulisan tentang hambatan dan solusi atas 

dirinya sesuai pada lembar aksinya. Setelah 2 roleplaybermain peran selesai, 

fasilitator mengulasnya bersama peserta. Sesi V kali ini ditutup dengan tepuk 

tangan yang meriah dari seluruh peserta. 
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6) Sesi VI Self Maintenance-Perbaikan Diri (Hari II, berlangsung dari ± 

pukul 10.00 – 11.00) 

Peserta pelatihan telah memasuki sesi V yaitu sesi Perbaikan diri. 

Pada sesi ini berlangsung selama ± 1 jam dimulai dari pukul 10.00 – 11.00 

dimulai dengan pemberian materi mengenai pengertian perbaikan diri dan 

cara mengaplikasikan teknik perbaikan diri dalam belajar sehari-hari yang 

disampaikan dengan metode ceramah oleh fasilitator. Penjelasan materi 

menggunakan bantuan slide yang ada di layar, namun peserta tetap dapat 

membacanya juga karena materi ada disetiap modul yang dibagikan kepada 

mereka. Pemberian materi tersebut selesai dalam waktu ± 15 menit dan 

setelah selesai fasilitator menanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin 

ditanyakan dari materi yang baru saja disampaikan dan membuka diskusi 

sebentar sekitar ± 10 menit dengan peserta terkait materi yang dibahas. 

Karena ini merupakan materi terakhir dalam pelatihan selama 2 hari, 

fasilitator mengajak peserta mereview kembali materi-materi yang 

disampaikan oleh fasilitator dari sesi I di hari pertama untuk memunculkan 

kembali ingatan peserta terkait materi yang hari sebelumnya dijelaskan. 

Setelah itu, ketika fasilitator merasa peserta sudah cukup paham 

terhadap review materi fasilitator memberikan tepuk tangan dan pujian 

kepada peserta dan meminta peserta turut bertepuk tangan sambil berdiri. 

Kemudian fasilitator meminta peserta membuka lembar aksi “Pencegahan” 

yang ada di modul peserta dan meminta peserta memahaminya terlebih 
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dahulu kemudian fasilitator menjelaskan cara pengerjaannya. Fasilitator 

meminta peserta untuk mengisi kolom “Masalah” dengan memprediksikan 

hal-hal yang mungkin akan menghambat kembali proses manajemen diri 

dalam belajar peserta dan meminta peserta untuk mengisi kolom “Langkah 

Pencegahan” dengan memikirkan hal-hal yang mungkin dapat dilakukan 

sebelum masalah tersebut muncul atau terjadi kembali. Lembar aksi 

“Pencegahan” kemudian dipilih secara acak dari peserta  untuk melakukan 

roleplay yaitu 2 orang (1 laki-laki & 1 perempuan yaitu Iqbal dan Egen). 

Pemilik lembar aksi terpilih dipersilahkan untuk maju ke depan laki-laki 

terlebih dahulu baru kemudian perempuan. Pemilik lembar aksi terpilih 

kemudian melakukan roleplay dengan metode bermain peran dengan cerita 

dari lembar aksi mereka tentang prediksi masalah yang mungkin akan 

menghambat proses manajemen diri belajar mereka dan menentukan tindakan 

pencegahan yang tepat sesuai pada lembar aksinya dengan bermain peran. 

Bermain peran dibantu oleh co-fasilitator yang akan menjadi peran lain jika 

dibutuhkan oleh peserta.Setelah 2 roleplay selesai, fasilitator kemudian 

mengulasnya bersama peserta. 

7) Sesi VII Penutup & Kristalisasi (Hari II, berlangsung dari ± pukul 11.00-

12.00) 

Sesi VII yaitu penutup dan kristalisasi merupakan sesi terakhir dari 

serangkaian pelatihan selama 2 hari. Pada sesi terakhir ini fasilitator mulai 

dengan menjelaskan kepada peserta bahwa sesi kali ini adalah sesi terakhir 

dari pelatihan sehingga peserta diminta untuk semangat. Kemudian, fasilitator 
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memberikan umpan kepada peserta untuk memberikan kesan mengenai 

materi-materi dan simulasi yang telah dilaksanakan selama pelatihan. Setelah 

itu, fasilitator memberikan materi 7 yaitu kristalisasi. Pada materi 7 

kristalisasi ini peserta diminta memejamkan mata sembari relaksasi dengan 

duduk pada posisi senyaman mungkin dan mendengarkan materi yang 

diberikan fasilitator. Kemudian fasilitator meminta tolong co-fasilitator 

menyalakan musik pengiring relaksasi ketika peserta sudah siap dengan 

materinya.  

Setelah relaksasi dan materi selesai, fasilitator meminta peserta untuk 

memperhatikan dengan seksama video yang ditampilkan dengan judul jangan 

pernah menyerah. Video tersebut menceritakan perjuangan seorang motivator 

yang bisa sukses meskipun dengan keterbatasan fisiknya, yaitu tidak 

mempunyai 2 tangan dan 2 kaki. Dari video yang dipertontonkan tersebut, 

kemudian fasilitator menanyakan pendapat peserta mengenai video yang baru 

saja mereka lihat dan fasilitator memberikan pesan kepada peserta bahwa 

mereka harus lebih semangat dan lebih sukses dikarenakan merekan 

mempunyai kelengkapan fisik dan bisa bersekolah. Setelah itu fasilitator 

menanyakan kepada setiap peserta mengenai hal-hal apa yang telah mereka 

dapatkan dan pahami mengenai materi yang telah diberikan selama pelatihan 

dan meminta peserta membuka lembar aksi manajemen diri belajar dan 

kemudian meminta peserta mengerjakannya. Setelah selesai mengerjakan 

lembar aksi manajemen diri belajar, peserta diminta mengisi di lembar “use 

visual reminder” mengenai 1 kalimat tentang dirinya yang mereka dapat dari 
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pelatihan ini, fasilitator memberikan contoh seperti setelah ini saya akan 

belajar dengan keras agar sukses disertai hiasan ataupun gambar yang peserta 

inginkan. Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa lembar tersebut akan 

digunakan untuk foto bersama dengan semua peserta dan fasilitator. Sebelum 

foto bersama fasilitator menutup pelatihan denga ucapan terimakasih dan 

tepuk tangan bersama sembari meminta peserta bersalaman satu sama lain 

dan juga dengan fasilitator dan co-fasilitator. Sesi terakhir pelatihan ini 

ditutup dengan foto bersama.  

Tabel 11. Rangkuman Waktu Sesi Pelatihan 

 

Hari Sesi Waktu Total 

1 1. Sesi I pembangunan rapport 08.00-09.00 60 menit 

2. Sesi II Tinjauan umum manajemen diri 09.00-10.15 75 menit 

3. Sesi III Pemantauan Diri 10.15-11.30 75 menit 

II 1. Sesi IV Analisis Diri 08.00-09.00 60 menit 

2. Sesi V Perubahan diri 09.00-10.00 60 menit 

3. Sesi VI Perbaikan Diri 10.00-11.00 60 menit 

4. Sesi VII Penutup & Kristalisasi 11.00-12.00 60 menit 

   450 menit 

 

d. Pelaksanaan postest 

Pengambilan data postest kepada subjek berjumlah 36 siswa, baik 

kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Postest dilaksanakan pada 

hari Jum’at, 08 September 2017 setelah pelatihan manajemen diri selesai. 

Pengambilan data post test menggunakan skala yang sama dengan skala 

pretest yaitu skala belajar dengan regulasi diri yang telah dimodifikasi dengan 

melakukan pengacakan nomor aitem. 
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e. Pelaksanaan follow up 

Pelaksanaan follow up diberikan kepada subjek sejumlah 36 siswa 

pada kelompok eksperimen maupun kontrol. Follow up dilaksanakan pada 

hari Jum’at, 22 September 2017 (dua minggu/ 14 hari setelah pelatihan) pukul 

10.00-11.00 WIB di Ruang Laboratorium IPA SMP Muhammadiyah 07 

Surakarta. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Solso, Maclin, dan Maclin 

(2008) yang menyatakan bahwa proses pengendapan informasi mengalami 

peningkatan dapat mencapai 4 minggu. Pengambilan data follow up 

menggunakan skala belajar dengan regulasi diri yang telah dimodifikasi 

dengan melakukan pengacakan nomor aitem dan pemberian aitem distraktor. 

Selain itu, follow up juga dilakukan dengan memberikan penugasan kepada 

subjek dan juga dengan melakukan wawancara kepada beberapa siswa. 

 

C. Analisis dan Interpretasi Data 

1. Analisis Kuantitatif 

Data yang dianalisis dalam analisis kuantitatif ini adalah data hasil 

pengukuran tingkat kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dengan menggunakan skala belajar dengan 

regulasi diri yang dilakukan sebelum pelatihan (pretest), setelah pelatihan 

(posttest), dan setelah dua minggu pelaksanaan pelatihan (follow up). 

Perubahan skor pretest, postest, dan follow up tiap individu dapat dilihat 

pada grafik 1. Hasil dari grafik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan skor 

antara pretest dan postest. Dari 18 peserta pelatihan terdapat 17 peserta yang 
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mengalami peningkatan skor kemampuan belajar dengan regulasi diri dan terdapat 

1 peserta yang mengalami penurunan skor kemampuan belajar dengan regulasi 

diri. Kemudian berdasarkan perbandingan skor postest-follow up diketahui bahwa 

peningkatan skor dialami oleh 2 peserta, 1 peserta tidak mengalami peningkatan 

ataupun penurunan, sedangkan 15 orang peserta mengalami penurunan skor 

kemampuan belajar dengan regulasi diri. 

 

Grafik 1. Perbedaan Skor Kemampuan Belajar dengan Regulasi Diri Kelompok  

Eksperimen 
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Berdasarkan data hasil penelitian terjadi perbedaan skor pada subjek 

penelitian baik pada kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari perbedaan skor mean pada hasil pengukuran pretest, 

postest, dan follow up. Skor pretest pada kelompok eksperimen memiliki rerata 

skor sebesar 129,6 sedangkan skor posttest mengalami kenaikan menjadi 157,2. 

Kemudian skor mengalami penurunan saat dilakukan pengukuran follow up yaitu 

menjadi 136,2. Pada kelompok kontrol memiliki rerata skor pretest sebesar 128,2 

dan mengalami kenaikan skor menjadi 132,4 pada saat pengukuran postestt. Akan 

tetapi, pada saat pengukuran follow up mengalami sedikit penurunan rerata skor 

menjadi 132,2. Hal tersebut dapat diartikan bahwa mayoritas peserta pelatihan 

yang diberikan perlakuan berupa pelatihan manajemen diri mengalami 

peningkatan kemampuan belajar dengan regulasi diri, dan terjadi penurunan 

ketika dilakukan follow up. Hal ini dapat dilihat dari angka gain skor yang 

menunjukkan nilai positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut 

ini: 
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Tabel 12. Perubahan Skor Kemampuan Belajar dengan Regulasi Diri Subjek Penelitian 

                      Waktu Pengukuran 

Kelompok Subjek Skor Pretest Kategori  
Skor 

Postest 
Gain Skor Kategori 

Skor 

Follow Up 
Gain Skor Kategori 

Eksperimen 

KW 126 Sedang 148 22 Tinggi 133 -15 Sedang 

QIS 138 Sedang 135 -3 Sedang 144 9 Tinggi 

DSP 131 Sedang 159 28 Tinggi 125 -34 Sedang 

AK 125 Sedang 149 24 Tinggi 160 11 Tinggi 

ARHP 142 Sedang 171 29 Tinggi 166 -5 Tinggi 

CAWP 98 Rendah 172 74 Tinggi 111 -61 Sedang 

WM 142 Sedang 150 8 Tinggi 150 0 Tinggi 

EAP 110 Sedang 177 67 Sangat Tinggi 127 -50 Sedang 

YDKA 130 Sedang 145 15 Tinggi 127 -18 Sedang 

ISR 116 Sedang 159 43 Tinggi 151 -8 Tinggi 

RA 134 Sedang 136 2 Sedang 126 -10 Sedang 

PDI 132 Sedang 163 31 Tinggi 127 -36 Sedang 

ANO 120 Sedang 155 35 Tinggi 122 -33 Sedang 

AS 136 Sedang 151 15 Tinggi 128 -23 Sedang 

UIK 139 Sedang 169 30 Tinggi 134 -35 Sedang 

MAM 139 Sedang 167 28 Tinggi 148 -19 Tinggi 

YS 138 Sedang 169 31 Tinggi 128 -41 Sedang 

NPP 137 Sedang 154 17 Tinggi 144 -10 Tinggi 

 
Mean =  

129,6  
 

Mean = 

157,2 
  

 

Mean = 

136,2 
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                      Waktu Pengukuran 

Kelompok   Subjek Skor Pretest Kategori  
Skor 

Postest 
Gain Skor Kategori 

Skor 

Follow Up 
Gain Skor Kategori 

Kontrol 

PMD 140 Sedang 141 1 Sedang 139 -2 Sedang 

ABAP 130 Sedang 142 12 Sedang 140 -2 Sedang 

AEP 112 Sedang 118 6 Sedang 136 18 Sedang 

ANP 136 Sedang 142 6 Sedang 130 -12 Sedang 

RSW 125 Sedang 131 6 Sedang 129 -2 Sedang 

ANK 136 Sedang 133 3 Sedang 137 4 Sedang 

DAO 125 Sedang 126 1 Sedang 128 2 Sedang 

RAK 130 Sedang 138 8 Sedang 133 -5 Sedang 

YPN 141 Sedang 142 1 Sedang 142 0 Sedang 

NMA 128 Sedang 131 3 Sedang 136 5 Sedang 

APP 126 Sedang 127 1 Sedang 118 -9 Sedang 

TW 136 Sedang 133 -3 Sedang 130 -3 Sedang 

RHA 134 Sedang 141 7 Sedang 140 -1 Sedang 

DM 139 Sedang 141 2 Sedang 132 -9 Sedang 

PT 110 Sedang 104 -6 Sedang 113 9 Sedang 

TT 135 Sedang 120 -15 Sedang 133 13 Sedang 

TSN 122 Sedang 131 9 Sedang 137 6 Sedang 

AKM 119 Sedang 142  Sedang 126  Sedang 

 
Mean = 

128,2 
 

Mean = 

132,4 
  

 

Mean = 

132,2 
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Grafik 2. Rerata Skor Kemampuan Belajar dengan Regulasi Diri Kelompok 

Eksperimen dan Kontrol pada Pretest, Postest, dan Follow Up

 

Grafik 2 menunjukkan bahwa skor pretest pada kelompok kontrol 

menunjukkan rerata skor 128,2 sedangkan skor pretest pada kelompok 

eksperimen menunjukkan rerata skor 129,6. Kemudian pada saat posttest terjadi 

kenaikan rerata skor kemampuan belajar dengan regulasi diri yang lebih tinggi 

pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok 

kontrol menunjukkan rerata skor 132,4 sedangkan kelompok eksperimen 

menunjukkan rerata skor 157,2. Pada pengukuran follow up (dilakukan 2 minggu 

setelah pelatihan) rerata skor kemampuan belajar dengan regulasi diri pada 

kelompok kontol maupun kelompok eksperimen mengalami penurunan, akan 

tetapi pada kelompok kontrol hanya menunjukkan sedikit penurunan dari skor 

rerata posttest 132,4 menjadi 132,2 ketika diberikan follow up. Sedangkan skor 

rerata kelompok eksperimen antara posttest dengan follow up terjadi penurunan 

yang signifikan yaitu dari rerata skor posttest 157,2 follow up menjadi 136,2.  
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a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui penyebaran data 

penelitian apakah terdistribusi secara normal dalam sebuah populasi. 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistic One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test dari program SPSS 16.00 for windows. 

Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran 

adalah apabila nilai probabilitas gejala (p)>0,05 maka sebarannya dinyatakan 

normal dan apabila nilai probabilitas gejala (p)<0,05 maka sebarannya 

dinyatakan tidak normal. Hasil uji normalitas skala belajar dengan regulasi 

diri memiliki skor Kolmogorov – Smirnov Z sebesar  0,727 dan (p)>0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebaran data dalam penelitian ini 

telah terdistribusi secara normal pada populasi. 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesamaan 

karakteristik sampel penelitian. Apabila tingkat homogenitas subjek penelitian 

tinggi maka kemungkinan munculnya variabel bias semakin rendah, begitu juga 

sebaliknya ketika tingkat homogenitas subjek penelitian rendah maka 

kemungkinan munculnya variabel bias semakin tinggi. Pengujian homogenitas 

dilakukan dengan menggunakan One Way Anova Test. Hasil uji homogenitas 

menunjukkan hasil yang homogen, yang ditunjukkan oleh skor Levene 

Statistic sebesar 1,086 dengan nilai signifikansi sebesar  0,305 (p)>0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik subjek penelitian 

dalam penelitian ini bersifat homogen. 
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c. Uji hipotesis 

1) Uji beda postest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Pada penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis independent 

sample t test yang memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan 

manajemen diri dalam meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi 

diri siswa SMP. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan pengujian 

parametrik. Uji ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan skor 

kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa SMP antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji hipotesis secara statistik dapat 

dilihat dari perolehan skor t-test yaitu -6,512, (p)<0,05dengan skor mean 

pada kelompok kontrol yaitu 132,39 dan pada kelompok eksperimen yaitu 

157,17. 

Berdasarkan hasil dari uji independent sample t-test sebagaimana 

terdapat pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan skor yang signifikan antara kemampuan belajar dengan regulasi 

diri siswa SMP yang mendapatkan pelatihan manajemen diri pada 

kelompok eksperimen dengan siswa SMP yang tidak mendapatkan 

pelatihan manajemen diri pada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 

mempunyai kemampuan belajar dengan regulasi diri yang lebih baik 

daripada kelompok kontrol.  

2) Uji beda pretest postest kelompok eksperimen 

Hasil analisis pada kelompok eksperimen bertujuan untuk 

mengetahui apakah peningkatan skor kemampuan belajar dengan regulasi 



127 

 

diri siswa SMP pada kelompok eksperimen signifikan ataukah tidak. 

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan uji 

statistikWilcoxon. Menurut Kyle dan Vernoy (2002), uji Wilcoxon dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara 

two corected sample (dua pengukuran dalam satu kelompok). Berikut 

merupakan hasil analisis kelompok eksperimen berdasarkan hasil data 

sebelum pelatihan (pretest); setelah pelatihan (postest); dan dua minggu 

setelah pelatihan (follow up) : 

1) Hasil analisis pretest – postest 

Hasil analisis pretest – postest digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat peningkatan skor kemampuan belajar dengan regulasi 

diri siswa SMP pada kelompok eksperimen pada saat pretest (sebelum 

pelatihan) dan saat postest (setelah pelatihan). Hasil dari uji Wilcoxon 

sebagaimana diperoleh nilai Z hitung sebesar -3,3638a, (p)<0,05 dan 

skor mean pada saat pretest yaitu 129,61 sedangkan skor mean pada 

saat posttest 157,17. 

Berdasarkan nilai statistik yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan skor kemampuan belajar 

dengan regulasi diri siswa SMP yang signifikan pada saat sebelum 

pelatihan (pretest) dibandingkan dengan setelah diberikan pelatihan 

(postest) pada kelompok eksperimen. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pelatihan manajemen diri efektif untuk meningkatkan kemampuan 

belajar dengan regulasi diri siswa SMP. 
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2) Hasil analisis postest – follow up 

Hasil analisis postest – follow up digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat peningkatan skor kemampuan belajar dengan regulasi 

diri siswa SMP pada kelompok eksperimen pada saat postest (setelah 

pelatihan) dan follow up (dua minggu setelah diberikan pelatihan). 

Hasil dari uji Wilcoxon T-Test diperoleh  nilai Z hitung sebesar -3,196a, 

(p)<0,05dan skor meanposttest yaitu 157,17 sedangkan skor mean 

pada saat follow up yaitu 136,17. 

Berdasarkan nilai statistik yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor 

kemampuan belajar dengan regulasi diri antara posttest dan follow up 

pada kelompok eksperimen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat penurunan skor kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa 

pada saat periode posttest ke periode follow up. Penjelasan mengenai 

penurunan yang terjadi pada skor periode posttest ke priode follow up 

akan dijelaskan pada analisis kualitatif dan pembahasan. 

2. Analisis kualitatif 

Anlisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi 

psikologis yang dialami peserta sebelum, selama, dan setelah pemberian 

perlakuan berlangsung. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk 

mengetahui gambaran proses perubahan dinamika psikologis yang dialami 

peserta pada saat mengikuti dan setelah mengikuti pelatihan. Analisis 

dilakukan secara umum dan individual.  
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a. Analisis Umum 

Analisis secara umum dilakukan kepada kelompok eksperimen 

dengan melihat hasil skala kemampuan belajar dengan regulasi diri, 

observasi pada saat pelatihan, wawancara setelah pelatihan, lembar tugas, 

serta lembar evaluasi yang diisi setelah proses pelatihan berlangsung. 

Sebelum perlakuan yang berupa pelatihan manajemen diri 

diberikan diketahui bahwa kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa 

SMP termasuk di dalam kategori rendah dan sedang. Hal tersebut 

ditunjukkan dari hasil skala belajar dengan regulasi diri yang diisi oleh 

siswa serta hasil wawancara yang menunjukkan bahwa siswa tersebut 

menyebutkan bahwa mereka 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.  

Data observasi menunjukkan bahwa pada hari pertama pelatihan di 

awal-awal sesi pelatihan, sebagian besar peserta terlihat aktif 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh fasilitator, kooperatif dan 

antusias dalam mengikuti setiap sesi penugasan, menanggapi fasilitator 
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ketika memberikan materi, dan memiliki inisiatif untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator.  

Keterampilan fasilitator serta kerjasama yang baik antara fasilitator 

dan co fasilitator di dalam membangun suasana sangat membantu peserta 

merasakan kenyamanan pada saat mengikuti pelatihan. Sebagian besar 

peserta semakin antusias ketika diberikan game, ice breaking, dan 

menonton film, ketika diberikan materi peserta nampak mendengarkan, 

begitupun ketika diberi sesi penugasan semua peserta mengerjakan dengan 

baik semua instruksi yang diberikan meskipun ada beberapa peserta yang 

mengerjakan sambil sesekali bercanda dengan temannya namun hal 

tersebut dapat diatasi oleh fasilitator dengan baik. Akan tetapi, pada saat 

sesi terakhir terdapat beberapa peserta pelatihan yang mulai protes tiga 

anak untuk segera mengakhiri pelatihan dikarenakan pada saat jam 

tersebut jadwal mata pelajaran olah raga. Hal tersebut cukup mengganggu 

konsentrasi peserta lain dan fasilitator, namun dengan keterampilan 

fasilitator membawakan suasana, ketiga peserta tersebut akhirnya dapat 

bekerjasama dengan baik sampai sesi penutupan. 

Pada hari kedua pelatihan, semua peserta datang tepat waktu pukul 

08.00 sesuai kesepakatan pada hari pertama dengan membawa lembar 

tugas masing-masing. Pada hari kedua peserta terlihat lebih antusias 

karena pada dasarnya siswa lebih menyukai kegiatan lain selain pelajaran 

di kelas sehingga mereka senang mengikuti pelatihan, hal tersebut dapat 

dilihat dari beberapa peserta yang mengatakan “asik gak melu pelajaran”. 
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Saat sesi pembukaan dan ice breaking semua peserta terlihat antusias, 

senang, dan tertawa bersama mengikuti semua perintah fasilitator dan 

aktif. Namun, ketika diberikan materi, peserta nampak diam, ada yang 

bermain kertas, menyangga kepala, dan menaruh kepala di meja. Setelah 

melihat kondisi peserta yang kurang antusias menerima materi, fasilitator 

langsung memberikan lembar tugas sambil menyelipkan penjelasan-

penjelasan mengenai maksud tugas tersebut. Sesi terakhir ditutup dengan 

menonton video dan relaksasi, semua peserta nampak antusias dan aktif 

ketika fasilitator menanyakan pelajaran yang dapat diambil dari film 

tersebut, dan ketika relaksasi semua peserta dapat bekerjasama dengan 

baik. secara keseluruhan pelatihan pada hari kedua berjalan dengan lancar.  

Hasil dari lembar evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa peserta 

pelatihan merasa kegiatan yang telah diikuti selama dua hari tersebut 

sangat bermanfaat memberikan pengetahuan peserta mengenai manajemen 

diri dalam belajar. Kesesuaian materi dalam modul pelatihan dengan 

tujuan yang ingin dicapai sesuai, namun ada beberapa yang menjawab 

memadai. Kemudian cara penyajian materi oleh fasilitator menurut peserta 

mudah dan ada beberapa yang menjawab menarik. Efek yang dirasakan 

peserta setelah mengikuti pelatihan yaitu peserta menjadi lebih memahami 

dan bertambah pengetahuannya terkait manajemen diri dalam belajar 

sehari-hari. Sistematika dan alur pelatihan menurut peserta ada yang 

menjawab runtut dan ada beberapa yang menjawab jelas. Kemudian 

menganai penggunaan waktu pelatihan menurut peserta efektif.  
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Perbedaan kondisi peserta pelatihan dapat dilihat dari hasil skor 

skala belajar dengan regulasi diri yang mengalami peningkatan sebelum 

dengan sesudah pelatihan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil 

wawancara dengan peserta pelatihan yang mengalami peningkatan skor 

yang signifikan dimana pelatihan tersebut membantu peserta pelatihan 

dalam mendapatkan pemahaman tentang manajemen diri dalam kegiatan 

belajar serta cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

manajemen diri dalam belajar, selain itu peserta juga mengungkapkan 

bahwa peserta jadi lebih memahami arah dan tujuan yang jelas mengenai 

target belajar yang ingin dicapai serta mengetahui hal yang harus diubah 

mengenai strategi belajarnya dan mengetahui cara untuk merubah hal 

tersebut. Kemudian peserta jadi lebih bisa lebih konsisten untuk mengubah 

diri sesuai dengan target yang telah ditentukan karena telah diajarkan dan 

telah membuat jadwal bersama-sama di kelas. Dengan demikian peserta 

pelatihan tersebut merasa lebih senang ketika dapat memanajemen diri 

dalam kegiatan belajar sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas 

dalam proses belajar.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

manajemen diri yang dilaksanakan selama dua hari tersebut berjalan 

dengan lancar. Semuapeserta terlihat aktif memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh fasilitator, kooperatif dan antusias dalam mengikuti 

setiap sesi penugasan, menanggapi fasilitator ketika memberikan materi, 

dan memiliki inisiatif untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
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fasilitator. Bahkan ada beberapa peserta yang dengan sukarela 

memberikan lembar penugasan miliknya untuk dijadikan contoh oleh 

fasilitator. Semua peserta pelatihan merasa kegiatan yang telah diikuti 

selama dua hari tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya dan membantu 

dalam mendapatkan pemahaman tentang manajemen diri dalam kegiatan 

belajar, lebih memahami arah dan tujuan yang jelas mengenai target 

belajar yang ingin dicapai, mengetahui hal yang harus diubah mengenai 

strategi belajarnya dan mengetahui cara untuk merubah hal tersebut. 

b. Analisis Individual 

1) Subjek CAWP  

CAWP merupakan peserta yang mengalami kenaikan skor 

posttest yang signifikan. CAWP memiliki skor pretest 98 yang 

tergolong rendah dan ketika posttest mengalami kenaikan skor menjadi 

172 dengan kategori tinggi. Namun ketika follow up dilakukan skor 

CAWP turun menjadi 127 yang tergolong sedang. Berdasarkan hasil 

observasi, CAWP selama pelatihan dua hari menunjukkan sikap yang 

antusias ketika di kelas dengan sering menanggapi materi dan 

pertanyaan dari fasilitator, merespon dengan baik ketika mengerjakan 

lembar kerja dan beberapa kali ketika fasilitator meminjam lembar 

tugas peserta CAWP menawarkan diri. Selain itu, CAWP juga sering 

bertanya mengenai ketidakpahamannya terhadap tugas ataupun materi, 

dan nampak sangat antusias dan senang yang ditandai dengan sering 

tertawa dan suara keras lantang ketika game. Perilaku CAWP yang 
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kooperatif selama pelatihan dua hari menunjukkan peningkatan skor 

kemampuan belajar dengan regulasi diri yang tergolong tinggi. 

Berdasarkan hasil follow up yang dilakukan setelah dua 

Minggu dari waktu pelatihan, CAWP mengalami penurunan skor 

menjadi 127 dengan kategori sedang. Hal tersebut berdasarkan lembar 

tugas yang diberikan ketika follow up, CAWP menjelaskan bahwa 

CAWP telah menerapkan manajemen diri dalam kegiatan belajar 

setelah mengikuti pelatihan manajemen diri dari peneliti dan merasa 

banyak perubahan dalam kegiatan belajar. CAWP menjelaskan 

mendapatkan manfaat setelah mengikuti pelatihan yaitu untuk merubah 

diri sendiri. Namun, CAWP merasa belum ada kemajuan yang 

dirasakan dalam kegiatan belajar danCAWP mengaku tidak menemui 

kesulitan dalam menuliskan kesulitan yang dialami. 

Berdasarkan hasil wawancara, CAWP mengaku bahwa CAWP 

menjawab lembar tugas bekerjasama dengan teman dikarenakan buru-

buru akan pulang, sehingga CAWP mengerjakan lembar tugas kurang 

sesuai dengan kondisi yang dialami. CAWP mengungkapkan bahwa 

penurunan skor yang dialami tersebut karena CAWP belum 

menerapkan manajemen diri belajar dengan sebaik-baiknya ketika di 

rumah. Beberapa kali CAWP belajar sesuai dengan jadwal belajar yang 

dibuat ketika pelatihan, namun terkadang masih ada yang tidak 

dilakukan karena merasa lelah dan malas. CAWP mengaku bahwa 

sebenarnya CAWP senang dengan pelatihan yang peneliti lakukan, 
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namun setelah pelatihan selesai beberapa hari kemudian CAWP 

merasa perilaku yang berubah dalam belajar kembali seperti semula, 

hanya sedikit saja yang menjadi lebih baik seperti menjadi punya 

jadwal belajar sehari-hari, mempunyai strategi khusus dalam belajar, 

namun kemauannya untuk belajar sesuai jadwal tersebut yang dirasa 

masih sulit. 

2) Subjek EAP 

Peserta lain yang juga menunjukkan perubahan skor pretest 

posttest yang signifikan yaitu EAP. Hasil skor EAP menunjukkan 

kenaikan yang signifikan pada skor posttest yaitu dari skor pretest 110 

yang tergolong kategori sedang, ketika posttest naik menjadi 177 yang 

tergolong kategori sangat tinggi. Namun, ketika follow up skor EAP 

turun menjadi 127 yang tergolong kategori sedang. Berdasarkan hasil 

observasi, kenaikan skor posttest EAP yang signifikan tersebut 

dikarenakan EAP menunjukkan sikap antusias selama pelatihan yang 

ditunjukkan dengan aktif menjawab pertanyaan fasilitator, dan sering 

menanggapi fasilitator ketika menyampaikan materi pelatihan. Selain 

itu, EAP juga menunjukkan sikap yang responsif ketika mengerjakan 

lembar tugas, beberapa kali EAP nampak melakukan diskusi dengan 

fasilitator ataupun co-fasilitator terkait lembar tugasnya dan ketika 

pelatihan hari pertama berakhir EAP mengatakan dengan spontan “yah 

kok udah selesai” kemudian menanyakan kepada fasilitator dengan 
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antusias jamberapa besok pelatihannya dimulai dan jam berapa 

berakhirnya.  

Penurunan skor posttest ke follow up EAP berdasarkan hasil 

lembar tugas follow up dan wawancara yang dilakukan setelah jarak 

dua Minggu dari pelatihan. Dalam lembar tugas follow up EAP 

menjelaskan bahwa EAP telah menerapkan manajemen diri dalam 

kegiatan belajar setelah mengikuti pelatihan manajemen diri dari 

peneliti dan merasa telah banyak perubahan. Perubahannya yaitu 

terkait jam belajar menjadi lebih lama dari biasanya dan mempunyai 

strategi yang sesuai dalam belajar. EAP menjelaskan bahwa EAP 

mendapatkan manfaat dengan bertambahnya ilmu terkait manajemen 

diri dalam belajar karena telah mengikuti pelatihan. EAP mengaku 

tidak menemui kesulitan dalam menuliskan kesulitan yang dialami dan 

memberikan saran untuk mengingatkan EAP untuk lebih maju. 

Berdasarkan hasil wawancara, EAP mengaku bahwa EAP 

menjawab lembar tugas dengan meniru milik teman sehingga EAP 

mengerjakan kurang sesuai dengan kondisi yang dialami. EAP 

menngungkapkan bahwa penurunan skor yang dialami tersebut karena 

faktor kurang adanya semangat dalam dirinya, hal tersebut karena 

kurang adanya dorongan dari orang sekitar seperti orangtua dan teman-

temannya agar EAP semangat dalam belajar. EAP mengaku bahwa 

sebenarnya merasa senang dengan pelatihan yang peneliti lakukan 

karena dengan pelatihan tersebut menjadikannya terdorong untuk lebih 



137 

 

baik dalam belajar. Selain itu EAP merasa telah mendapatkan 

semangat dari fasilitator, namun setelah pelatihan berakhir EAP tidak 

mendapatkan semangat itu kembali dari orang-orang disekitarnya. EAP 

mengaku bahwa orangtuanya sangat sibuk dan kurang 

memperhatikannya, jarang menanyakan hal-hal terkait sekolah ataupun 

memintanya untuk belajar, sehingga EAP merasa kurang semangat 

dalam belajar. Hal lain yaitu teman-teman sekolahnya selalu mengajak 

EAP bermain dan nongkrong sehingga jarang belajar dan sering 

mendapatkan nilai yang kurang. 

3) Subjek QIS 

QIS mengalami penurunan 3 skor yaitu dari skor pretest 138 

ketika posttest turun menjadi 135. Namun, QIS merupakan satu-

satunya peserta dari 18 peserta pelatihan yang mengalami penurunan 

skor posttest, namun justru mengalami kenaikan skor ketika follow up. 

QIS memperoleh skor follow up 144 yang tergolong kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, QIS pada saat pelatihan 

hari pertama cenderung terlihat kurang semangat dalam 

memperhatikan fasilitator ketika memberikan materi. Selain itu, ketika 

roleplay semua peserta diminta pindah tempat duduk sesuai dengan 

jawaban QIS hanya diam di tempat duduknya, ketika diingatkan co-

fasilitator QIS mengatakan malas dan mengatakan bahwa yang penting 

jawaban sudah ditulis. Ketika diminta mengerjakan lembar tugas, QIS 

mengerjakan dengan baik namun kurang responsif dan antusias, QIS 
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terlihat meniru pekerjaan teman dan selesai paling akhir dibanding 

teman-teman lainnya. QIS pada saat hari pertama pelatihan akan 

selesai berkata kepada fasilitator “ayo mas udah aja aku meh olahraga 

kok gari sejam ki” dan terlihat gelisah sambil meminta fasilitator untuk 

segera mengakhiri pelatihan. Pada pelatihan hari ke dua, QIS nampak 

beberapa kali terlihat bermain bolpoin dan kardus dari snack ketika 

fasilitator memberikan materi pelatihan, namun ketika ditanya 

fasilitator QIS mau menanggapi dan dapat bekerjasama dengan baik 

sampai pelatihan hari kedua selesai.  

Berdasarkan lembar tugas follow up yang dilakukan setalah 2 

Minggu pelatihan, QIS mengungkapkan bahwa QIS sudah menerapkan 

manajemen diri dalam kegiatan belajar, hal tersebut menurutnya 

karena QIS sudah dapat memahami cara manajemen diri belajar. QIS 

mengungkapkan QIS merasa senang dan merasa memperoleh manfaat 

setelah mengikuti pelatihan manajemen diri dan merasa telah 

mengalami kemajuan dalam belajar, namun terkadang masih merasa 

kesulitan. Ia merasakan kesulitan dalam memahami cerita sehingga ia 

masih perlu belajar lebih giat lagi. Saran yang QIS sampakaikan dalam 

lembar evaluasi yaitu QIS akan banyak belajar sehingga mengalami 

kemajuan yang lebih baik lagi. 

Selain observasi, dan lembar tugas, peneliti juga melakukan 

wawancara kepada QIS, hal yang membuat QIS mengalami kenaikan 

skor follow up yaitu QIS merasa menemukan cara belajar yang sesuai 
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untuk dia gunakan sehari-hari dalam belajar, yaitu dengan belajar 

ketika pagi hari sebelum mandi dan setelah sholat subuh. Selain itu 

QIS menggunakan jadwal yang dibuat ketika pelatihan dalam belajar 

sehari-hari sehingga QIS akhir-akhir ini mendapatkan nilai yang bagus. 

QIS mengungkapkan bahwa ketika pelatihan berlangsung QIS hanya 

sekedar mengerjakan tugas namun belum merasa mempraktekkan 

dalam kegiatan belajar sehari-hari. Namun setelah pelatihan QIS 

merasa bahwa kebetulan jadwal sekolah sering ada ujian QIS 

menggunakan cara belajar yang ditulis dalam lembar kerja pelatihan 

dan melaksanakan jadwal belajar harian yang dibuat dalam lembar 

tugas sehingga hal tersebut sangat membantunya dalam belajar.  

4) Subjek AK  

AK merupakan salah satu peserta dari dua peserta yang 

mengalami kenaikan skor posttest ke follow up. AK memperoleh skor 

follow up 160 yang tergolong tinggi dari skor sebelumnya ketika 

posttest 149 yang tergolong tinggi. Berdasarkan lembar tugas yang 

diberikan ketika follow up, AK menjelaskan bahwa AK telah 

menerapkan manajemen diri dalam kegiatan belajar setelah mengikuti 

pelatihan manajemen diri dari peneliti. Hal tersebut karena AK sudah 

merasa bahwa manajemen diri itu sangat bermanfaat bagi kegiatan 

belajar sehari-hari dan AK telah mendapatkan nilai bagus. AK 

menjelaskan bahwa sudah banyak sekali kemajuan yang dialami dan 

AK menyadari akan meningkatkan terus manajemen diri dalam 
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kehidupan saya sehari-hari terutama dalam kegiatan belajar. AK 

menjelaskan bahwa AK tidak menemui kesulitan apapun dalam 

menerapkan manajemen diri dalam kegiatan belajar.   

Sekitar 3 hari setelah follow up, peneliti melakukan wawancara 

dengan AK untuk melakukan pendalaman terkait hasil follow up. 

Berdasarkan hasil wawancara, AK menceritakan bahwa sangat senang 

dengan adanya pelatihan dua hari yang peneliti lakukan dan pelatihan 

tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya yaitu menambah pengetahuan 

terkait manajemen diri dalam belajar. AK mengungkapkan bahwa 

selama ini AK merasa kebingungan terkait cara belajarnya yang 

kurang teratur, dan merasa kurang bersemangat, namun setelah 

mengikuti pelatihan AK merasa telah mendapat pencerahan mengenai 

hal-hal yang dibingungkan. AK mengungkapkan bahwa sekarang AK 

sudah mempunyai jadwal belajar teratur ketika di rumah, mempunyai 

strategi yang tepat dalam belajar sehingga akhir-akhir ini AK sering 

mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu, AK mengungkapkan bahwa 

AK akan belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-cita yang AK 

inginkan. 

Berdasarkan analisis individual diatas dapat disimpulkan bahwa 

diantara 17 peserta yang mengalami kenaikan skor posttest kemampuan 

belajar dengan regulasi diri, CAWP merupakan peserta yang mengalami 

kenaikan skor posttest yang signifikan. CAWP memiliki skor pretest 98 

yang tergolong rendah dan ketika posttest mengalami kenaikan skor 
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menjadi 172 dengan kategori tinggi. Namun ketika follow up dilakukan 

skor CAWP turun menjadi 127 yang tergolong sedang. Peserta lain yang 

juga menunjukkan perubahan skor pretest posttest yang signifikan yaitu 

EAP.  Hasil skor EAP menunjukkan kenaikan yang signifikan pada skor 

posttest yaitu dari skor pretest 110 yang tergolong kategori sedang, ketika 

posttest naik menjadi 177 yang tergolong kategori sangat tinggi. Namun, 

ketika follow up skor EAP turun menjadi 127 yang tergolong kategori 

sedang.  

Terdapat 1 peserta dari 18 peserta yang mengalami penurunan skor 

posttest yaitu QIS. Ia mengalami penurunan 3 skor yaitu dari skor pretest 

138 ketika posttest turun menjadi 135. Namun, QIS merupakan satu-

satunya peserta dari 18 peserta pelatihan yang mengalami penurunan skor 

posttest, namun justru mengalami kenaikan skor ketika follow up. QIS 

memperoleh skor follow up 144 yang tergolong kategori tinggi. Selain 

QIS, AK merupakan yang mengalami kenaikan skor posttest ke follow up. 

AK memperoleh skor follow up 160 yang tergolong tinggi dari skor 

sebelumnya ketika posttest 149 yang tergolong tinggi.  
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Tabel. 13. Matrik Hasil Wawancara Subjek Terkait Skor Follow-Up 

No Subjek  Hasil Wawancara Kesimpulan 

1 CAWP CAWP belum menerapkan manajemen diri belajar dengan 

sebaik-baiknya ketika di rumah, beberapa kali CAWP belajar 

sesuai dengan jadwal belajar yang dibuat ketika pelatihan, 

namun terkadang masih ada yang tidak dilakukan karena merasa 

lelah dan malas. CAWP merasa kemauannya untuk belajar 

sesuai jadwal yang telah dibuat yang dirasa masih sulit. 

CAWP merasa 

masih sulit 

belajar sesuai 

jadwal karena 

merasa malas 

dan lelah. 

2 EAP Merasa kurang adanya semangat dalam dirinya karena kurang 

adanya dorongan dari orang sekitar seperti orangtua dan teman-

temannya. EAP mengaku bahwa orangtuanya sangat sibuk dan 

kurang memperhatikan, jarang menanyakan hal-hal terkait 

sekolah ataupun memintanya untuk belajar, sehingga EAP 

merasa kurang semangat dalam belajar. Selain orangtua teman-

teman sekolahnya selalu mengajak bermain dan nongkrong 

sehingga jarang belajar dan sering mendapatkan nilai yang 

kurang. 

EAP merasa 

kurang adanya 

dukungan dan 

dorongan dari 

orangtua dan 

teman-temannya 

dalam hal 

belajar 

3 QIS QIS merasa menemukan cara belajar yang sesuai untuk dia 

gunakan sehari-hari dalam belajar, yaitu dengan belajar ketika 

pagi hari sebelum mandi dan setelah sholat subuh. Selain itu QIS 

menggunakan jadwal yang dibuat ketika pelatihan dalam belajar 

sehari-hari sehingga QIS akhir-akhir ini mendapatkan nilai yang 

bagus. Setelah pelatihan QIS menggunakan cara belajar yang 

ditulis dalam lembar kerja pelatihan dan melaksanakan jadwal 

belajar harian yang dibuat dalam lembar tugas sehingga hal 

tersebut sangat membantunya dalam belajar. 

QIS menemukan 

cara belajar 

melalui jadwal 

yang telah ia 

buat dari 

pelatihan yaitu 

belajar di pagi 

hari setelah 

sholat subuh 

4 AK AK sangat senang dengan adanya pelatihan dua hari karena 

menambah pengetahuan terkait manajemen diri dalam belajar. 

AK mengungkapkan bahwa sekarang sudah mempunyai jadwal 

belajar teratur ketika di rumah, mempunyai strategi yang tepat 

dalam belajar sehingga akhir-akhir ini karena sering 

mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu, AK mengungkapkan 

bahwa AK akan belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-cita 

yang AK inginkan. 

AK sekarang 

mempunyai 

jadwal belajar 

teratur &strategi 

yang tepat 

dalam belajar 

untuk mrncapai 

cita-citanya 

KESIMPULAN UMUM: Subjek yang mengalami penurunan skor dari posttest ke follow up yang 

signifikan yaitu CAWP & EAP. Hal tersebut dikarenakan CAWP merasa masih sulit belajar sesuai 

jadwal karena merasa malas dan lelah, sedangkan EAP merasa kurang adanya dukungan dan 

dorongan dari orangtua dan teman-temannya dalam hal belajar. Selain itu subjek yang mengalami 

kenaikan skor posttest ke follow up yaitu QIS & AK. Hal tersebut dikarenakan QIS menemukan cara 

belajar melalui jadwal yang telah ia buat dari pelatihan yaitu belajar di pagi hari setelah sholat subuh, 

sedangkan AK sekarang mempunyai jadwal yang teratur & mempunyai strategi yang tepat dalam 

belajar untuk mrncapai cita-citanya 
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D. Pembahasan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efektivitas pelatihan 

manajemen diri untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri 

siswa SMP. Berdasarkan hasil analisis Independent Sample T-Test, perbandingan 

skor postest antara kelompok kontrol dan eksperimen diperoleh Hasil uji hipotesis 

secara statistik dapat dilihat dari perolehan skor t-test yaitu -6,512, 

(p)<0,05dengan skor mean pada kelompok kontrol yaitu 132,39 dan pada 

kelompok eksperimen yaitu 157,17 yang artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa SMP antara kelompok 

kontrol dengan kelompok eksperimen. Sedangkan perbandingkan skor pretest 

dengan postest kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa SMP diperoleh nilai 

Z sebesar -3,3638a dengan (p)<0,05dan skor mean pada saat pretest yaitu 129,61 

sedangkan skor mean pada saat posttest 157,17. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan manajemen diri efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar dengan 

regulasi diri siswa SMP. Dengan demikian, hipotesis yang diasumsikan oleh 

Peneliti dapat dinyatakan diterima. Hasil analisis data tersebut juga dapat 

diartikan bahwa pelatihan manajemen diri dapat dijadikan salah satu model 

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa 

SMP.  

Menurut Zimmerman (2008) belajar dengan regulasi diri merupakan 

kemampuan yang digunakan siswa untuk memperoleh keterampilan akademis, 
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seperti menetapkan tujuan, strategi memilah dan menggerakkan, dan efektivitas 

self-monitoring seseorang dalam berperilaku dan mengatur lingkungan 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. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP yang  Menururt Hurlock 

(1990) merupakan remaja awal (12/13 th – 17/18 th) yang berdasarkan tahap 

perkembangannya seharusnya sudah memiliki kemampuan belajar dengan 

regulasi diri. Siswa yang memiliki kemampuan belajar dengan regulasi diri yang 

tinggi mampu mengarahkan diri untuk mencapai tujuan belajar, mengetahui 

bagaimana cara untuk mengatur pelajaran mereka dan mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya (Pintrich dalam Susatyo, Rahayu, Yuliawati, 2009). 

Namun, yang terjadi di SMP Muhammadiyah 07 Surakarta siswa memiliki 

kemampuan belajar dengan regulasi diriyang rendah, sehingga siswa kesulitan 

dalam menerima materi pelajaran sehingga hasil belajar menjadi tidak optimal 

(Adicondro dan Purnamasari, 2011).  

Menurut Boekaerts (1996) faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 

memiliki kemampuan belajar dengan regulasi diri yang tinggi yaitu 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 
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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 mengoptimalkan potensi yang ia miliki sehingga tercapai tujuan 

dalam belajarnya. 

Pelatihan manajemen diri ini merupakan metode pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengubah aspek kognitif, afektif, serta hasil keterampilan dan 

keahlian (Kirkpatrick dalam Salas & Browers, 2001). Tujuan manajemen diri 

yaitu mendorong siswa untuk 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. (O’Keefe dan Berger, dalam 

Miranti 2009). 

Berdasarkan teori dari beberapa tokoh diatas sesuai dengan aspek-aspek 

kemampuan belajar dengan regulasi diri yang diungkapkan oleh Wolters, Pintrich, 

& Karabenick (2003) yaitu kognitif, afektif, dan perilaku sehingga dengan 

pelatihan manajemen diri ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

belajar dengan regulasi diri khususnya siswa SMP yaitu dengan tujuan untuk 

mengubah cara pandang siswa yang salah dalam belajar, memberikan 
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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.  

Terdapat kelebihan pelatihan manajemen diri yaitu memiliki tahapan yang 

terstruktur untuk membimbing peserta dalam melakukan manajemen diri dalam 

kegiatan belajar (mulai dari monitoring diri, analisis diri, perubahan diri, dan 

terakhir melakukan pertahanan diri dalam kegiatan belajar yang telah ia ciptakan), 

pelatihan manajemen diri juga menampilkan symbolic model dalam bentuk video 

yang merupakan modeling bagi peserta. Video tersebut berisi seseorang yang 

mempunyai semangat tinggi dalam bersekolah untuk meraih cita-citanya dan 

video seseorang yang dengan keterbatasannya mampu menjadi seseorang yang 

hebat. Dengan demikian, peserta akan menjadi semangat dalam mencapai 

tujuannya dan mempunyai contoh dari seseorang yang dilihat.  

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”. 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 lembar kerja (worksheet), dan belajar 

secara langsung melalui metode roleplay. 
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Pelatihan manajemen diri dapat meningkatkan kemampuan belajar dengan 

regulasi diri karena adanya proses observational learning. Observational 

learning, memiliki empat tahapan proses yaitu attention, rettention, production, 

dan motivation (Bandura, 1986). Pada tahap attention, fasilitator menjelaskan 

tentang materi-materi manajemen diri, tahapan-tahapan dalam manajemen diri 

yang berupa self monitoring, self analysis, self change, dan self maintenance, dan 

cara melakukan teknik-teknik manajemen diri sesuai tahapannya. Tahap retention 

dilakukan dengan cara fasilitator mengulang kembali materi yang sudah 

disampaikan dengan bertanya kepada peserta pada setiap sesinya dan diakhir sesi 

peserta diajak fasilitator menyimpulkan materi dari hari pertama sampai hari 

kedua. Tahap production ditunjukkan dengan mengisi lembar kerja pada setiap 

sesinya, pada tahap ini subjek berlatih untuk mempraktekkan pengetahuan dan 

keterampilan baru yang telah diterima dari fasilitator ke dalam lembar kerja. 

Setiap sesi dalam pelatihan selalu terdapat pengerjaan lembar kerja. Lembar kerja 

ini juga upaya untuk recalling materi pelatihan agar memori tertanam lebih kuat. 

Tahapan yang keempat adalah tahap motivational. Pada tahap ini subjek diminta 

untuk menuliskan suatu hal pada lembar “use visual reminder” dengan kata-kata 

positif terkait dirinya. Lembar tersebut boleh ditulis dengan tulisan yang indah 

dan diberi gambar untuk kemudian mereka tempel di rumah sebagai motivasi 

dalam belajar, setelah itu sebelum pelatihan diakhiri fasilitator mengajak semua 

peserta membuka halaman “use visual reminder” dan mengangkatnya tinggi-

tinggi untuk kemudian ditunjukkan ke kamera dan berfoto bersama. Setelah 
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selesai fasilitator memberikan reward positif berupa pujian dan tepuk tangan 

sehingga para subjek menjadi lebih termotivasi. 

Pelatihan manajemen diri terbukti meningkatkan kemampuan belajar 

dengan regulasi diri siswa juga diperlihatkan dari hasil evaluasi kualitatif yang 

dituliskan oleh peserta. Hasil dari lembar evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa 

peserta pelatihan merasa kegiatan yang telah diikuti selama dua hari tersebut 

sangat bermanfaat. Kesesuaian materi dalam modul pelatihan dengan tujuan yang 

ingin dicapai sesuai, namun ada beberapa yang menjawab memadai. Kemudian 

cara penyajian materi oleh fasilitator menurut peserta mudah dan ada beberapa 

yang menjawab menarik. Efek yang dirasakan peserta setelah mengikuti pelatihan 

yaitu peserta menjadi lebih memahami dan bertambah pengetahuannya terkait 

manajemen diri dalam belajar sehari-hari. Sistematika dan alur pelatihan menurut 

peserta ada yang menjawab runtut dan ada beberapa yang menjawab jelas. 

Kemudian menganai penggunaan waktu pelatihan menurut peserta efektif.  

Berdasarkan hasil analisis statistik, dari 18 peserta pelatihan terdapat 17 

peserta yang mengalami kenaikan skor posttest kemampuan belajar dengan 

regulasi diri, CAWP merupakan peserta yang mengalami kenaikan skor posttest 

yang signifikan. Ia memiliki skor pretest 98 yang tergolong rendah dan ketika 

posttest mengalami kenaikan skor menjadi 172 dengan kategori tinggi. Peserta 

lain yang juga menunjukkan perubahan skor pretest posttest yang signifikan yaitu 

EAP.  Hasil skor EAP menunjukkan kenaikan yang signifikan pada skor posttest 

yaitu dari skor pretest 110 yang tergolong kategori sedang, ketika posttest naik 

menjadi 177 yang tergolong kategori sangat tinggi. Selain itu, terdapat 1 peserta 
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dari 18 peserta yang mengalami penurunan skor posttest yaitu QIS. Ia mengalami 

penurunan 3 skor yaitu dari skor pretest 138 ketika posttest turun menjadi 135. 

Secara umum pelatihan manajemen diri yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut 

berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat aktif memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh fasilitator, kooperatif dan antusias dalam mengikuti setiap sesi 

penugasan, menanggapi fasilitator ketika memberikan materi, dan memiliki 

inisiatif untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator. Bahkan ada 

beberapa peserta yang dengan sukarela memberikan lembar penugasan miliknya 

untuk dijadikan contoh oleh fasilitator.  

Temuan lain dalam penelitian ini adalah hasil analisis postest – follow up 

diperoleh  nilai Z hitung sebesar -3,196a, (p)<0,05dan skor meanposttest yaitu 

157,17 sedangkan skor mean pada saat follow up yaitu 136,17. Berdasarkan nilai 

statistik yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa 

SMP pada saat posttest dibandingkan dengan follow up pada kelompok 

eksperimen. Berdasarkan perbandingan skor postest-follow up diketahui bahwa 

dari 18 peserta pelatihan peningkatan skor hanya dialami oleh 2 peserta, 1 peserta 

tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yaitu skor pretest posttest yang 

sama, sedangkan 15 peserta mengalami penurunan skor kemampuan belajar 

dengan regulasi diri.Subjek yang mengalami kenaikan skor posttest ke follow up 

yaitu QIS & AK. Hal tersebut dikarenakan QIS menemukan cara belajar melalui 

jadwal yang telah ia buat dari pelatihan sedangkan AK sekarang mempunyai 

jadwal yang teratur & mempunyai strategi yang tepat dalam belajar untuk 
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mencapai cita-citanya sehingga berdasarkan hal tersebut dapat sebagai masukan 

untuk pihak sekolah agar siswa mau belajar ketika di rumah dengan membuat 

jadwal belajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan ketika follow up dilaksanakan, banyak faktor eksternal 

yang menyebabkan penurunan skor follow up. Hal tersebut dikarenakan 

pelaksanaan follow up yang dijadwalkan pihak sekolah yang membersamai 

pemilu ketua OSIS sekolah dan pada saat itu sekolah jam bebas tanpa pelajaran, 

membuat peneliti merasa cukup lama untuk mengumpulkan peserta. Ketika 

peserta sudah terkumpul pun sangat sulit dikondisikan untuk tenang, peserta ramai 

sendiri mengobrol dengan temannya dan banyak peserta yang mengeluh ketika 

diminta mengisi skala. Selain itu, jam sekolah pada hari itu hanya sampai sebelum 

sholat dhuhur sehingga peserta banyak yang mengeluh karena sudah di jemput. 

Karena hal tersebut, akhirnya peneliti membuat kesepakatan dengan peserta 

bahwa kelompok yang tidak mengikuti pelatihan yang sudah mengisi skala boleh 

pulang terlebih dahulu, dan kelompok yang mengikuti pelatihan yang sudah 

selesai mengerjakan skala dan mengisi lembar tugas juga boleh pulang. Hal 

tersebut membuat peserta menjadi terburu-buru dalam mengisi skala dan kurang 

konsentrasi, bahkan ada beberapa peserta yang mengatakan “tak jawab sak-sake 

lho mbak”.   

Selain itu berdasarkan hasil wawancara,peserta yang mengalami 

penurunan skor dari posttest ke follow up yang signifikan yaitu CAWP & EAP. 

CAWP merasa masih sulit belajar sesuai jadwal karena merasa malas dan lelah, 

sedangkan EAP merasa kurang adanya dukungan dan dorongan dari orangtua dan 
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teman-temannya dalam hal belajar. Hal tersebut dapat dievaluasi dari segi proses 

pelatihan yang tidak memberikan materi mengenai “Goal Setting” sehingga 

berpengaruh pada internal peserta ketika selesai pelatihan perilaku cenderung 

akan kembali pada perilaku semula sebelum diberikan pelatihan. Hal tersebut 

dikarenakan kurang adanya dorongan yang kuat dalam diri peserta untuk 

mencapai Goal atau cita-cita yang akan dicapai sehingga ketika malas atau lelah 

menghampiri dan tidak adanya Goal yang akan dicapai peserta cenderung 

menuruti rasa malas atau lelahnya sehingga tidak belajar. Selain itu faktor 

eksternal subjek juga berpengaruh disebabkan tidak adanya dukungan orangtua 

dan teman-teman dekat. Dukungan orang terdekat sangat berpengaruh terhadap 

perilaku peserta karena pada dasarnya perilaku remaja awal masih sangat 

tergantung dengan lingkungan. 

Dalam sebuah penelitian akan sulit sekali untuk menghindari adanya 

keterbatasan selama penelitian tersebut berlangsung. Kelemahan serta 

keterbatasan di dalam penelitian ini adalah hasil analisis data statistik  untuk skor 

postest – follow up yang tidak menunjukkan peningkatan skor. Hasil dari uji 

Wilcoxon T-Test diperoleh  nilai Z hitung sebesar -3,196a, (p)<0,05 dan skor 

meanposttest yaitu 157,17 sedangkan skor mean pada saat follow up yaitu 

136,17.Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi pelatihan manajemen diri 

hanya dapat bertahan dalam kurun waktu tertentu (tidak bisa bertahan dalam 

waktu lama). Kelemahan dari segi proses pelatihan yaitu tidak memberikan materi 

mengenai “Goal Setting” sehingga berpengaruh pada internal peserta ketika 

selesai pelatihan perilaku cenderung akan kembali pada perilaku semula sebelum 
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diberikan pelatihan. Kendala lain yaitu pelaksanaan follow up yang tidak 

maksimal dan banyak kendala eksternal dalam pelaksanaannya serta kurang 

adanya kotrol yang ketat terhadap peserta penelitian pada saat jeda waktu dari 

pelaksanaan postest ke follow up. Selain itu, pelaksanaan intervensi hanya 

berlangsung selama dua hari yang memungkinkan peningkatan skor tidak 

bertahan dalam kurun waktu yang lama. Kondisi remaja yang sangat mudah 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sangat berpotensi untuk kembali ke dalam 

kondisi sebelum peserta pelatihan mendapat perlakuan sehingga kontrol pada saat 

jeda waktu antara postets – follow up sangat diperlukan untuk menjaga 

kekonsistenan kemampuan belajar dengan regulasi diripeserta pelatihan agar tetap 

tinggi. Kontrol tersebut dapat berupa tugas rumah maupun pendekatan secara 

individual dengan mengingatkan peserta untuk tetap mempertahankan 

kemampuan belajar dengan regulasi diriyang telah dicapai setelah pelatihan 

berlangsung. Selain itu, alat ukur yang digunakan lebih dari dua kali pengukuran 

menyebabkan kemungkinan adanya proses belajar selama proses pengerjaan 

berlangsung sehingga akan berpengaruh terhadap hasil.  

Kelemahan lain yaitu peneliti yang lalai untuk memberitahukan kepada 

kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak diberikan pelatihan untuk kemudian 

juga akan memperoleh pelatihan yang sama setelah siswa UTS (Ujian Tengah 

Semester) nanti. Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan etika 

penelitian dan etika psikologi profesi. Pada kelompok eksperimen akan diberikan 

pelatihan “manajemen diri” sedangkan pada kelompok kontrol masuk pada 

waiting list (Cook & Campbell, 2002). 


