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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam mendukung kemajuan 

suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Dengan mengenyam pendidikan, 

diharapkan para siswa dapat memperoleh pengetahuan yang luas, memiliki 

karakter yang dewasa, memiliki masa depan karir yang cerah dan dapat 

membangun kemajuan negara (Haryati, 2014). Hal-hal inilah yang mendasari 

pemerintah untuk mengupayakan wajib belajar 12 tahun melalui program 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) (Rakhmawaty, 2016). 

PIP sendiri merupakan bagian dari Program Keluarga Produktif yang 

diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri, Kepala Lembaga 

Negara dan Kepala Pemerintahan Daerah melalui Instruksi Presiden nomor 7 

tahun 2014. PIP bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari 

keluarga yang membutuhkan bantuan agar tetap memperoleh layanan 

pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan 

formal maupun non-formal (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, 2016). Dengan adanya program ini, maka seluruh generasi muda di 

Indonesia diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau pendidikan lain yang setara.  

Agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, maka 

diperlukan sebuah program pembelajaran yang mengatur mengenai materi, 

kemampuan dan kompetensi apa saja yang perlu diajarkan kepada murid yang 

disebut sebagai kurikulum (Armstrong dkk., dalam Henson, 2015). Pada saat ini, 

kurikulum di Indonesia sedang mengalami transisi, yaitu dari Kurikulum Tingkat
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Satuan Pendidikan (KTSP) menuju Kurikulum 2013 (Nurfuadah, 2015). 

Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek 

keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku (Adelin, 2015). Ada beberapa materi 

pembelajaran di dalam kurikulum ini yang dirampingkan ataupun ditambahkan. 

Materi pelajaran yang dirampingkan contohnya Bahasa Indonesia, IPS dan 

PPKN, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika. 

Kurikulum 2013 memiliki sejumlah perbedaan dengan kurikulum 

sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

dikembangkan pada tahun 2006. Menurut Nurfuadah (2014) dan Belarminus 

(2014), perbedaan-perbedaannya antara lain pada pendekatan mata pelajaran, 

penilaian, penjurusan, sistem penilaian dan pola pembelajaran dengan metode 

diskusi. Dengan adanya metode diskusi dalam proses pembelajaran, siswa 

dididik untuk dapat mencari sendiri informasi, menemukan, menyampaikan 

pendapat di depan kelas, mengevaluasi dan menarik kesimpulan secara aktif dan 

mandiri (Ananda, 2014). Siswa yang aktif dalam mencari dan mengolah informasi 

sendiri merupakan salah satu perwujudan dari self-regulated learning (SRL) 

(Zimmerman & Martinez-Pons dalam Pratiwi, 2009).  

Self-regulated learning (SRL) adalah suatu proses yang proaktif dari 

siswa untuk mencapai kemampuan akademik, seperti menetapkan tujuan, 

menentukan dan mengembangkan strategi dan memonitor keefektifan diri 

(Zimmerman dalam Fernandez-rio, Cecchini, Méndez-gimenez, Mendez-alonso, 

& Prieto, 2017). Seseorang dapat dikatakan memiliki SRL yang tinggi apabila 

mereka menetapkan apa yang hendak mereka pelajari, menyusun rencana untuk 

meraih tujuan mereka, menjalankan rencana mereka dengan konsisten dan 

memonitor proses berjalannya rencana mereka (Dettori & Persico, 2006). Selain 
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itu juga memotivasi diri sendiri untuk menjalankan rencana mereka, berani 

bertanya dan mencari bantuan ketika menghadapi kendala, dan dapat 

mengevaluasi proses dan hasil dari rencana mereka. 

Apabila siswa menerapkan SRL dalam proses belajar mereka, maka 

mereka dapat belajar dengan lebih sistematis, lebih semangat dalam belajar, 

memiliki rencana belajar yang terencana dan berstrategi, serta dapat 

memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka sebagai sarana belajar 

(Sunawan, Sugiharto, & Anni, 2012). Selain membawa dampak positif dalam 

bidang akademis, SRL dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tekun, mengabaikan gangguan, mengurangi 

impulsivitas, dapat membuat rencana, merefleksi diri, menunjukkan empati 

kepada orang lain dan menyampaikan pemikiran dan kebutuhan secara verbal 

(Bodrova & Leong dalam Rice, 2012). 

Rendahnya tingkat SRL yang dimiliki siswa kemungkinan dapat 

berdampak negatif.  Pujiati (dalam Puspitasari, 2013) mengungkapkan bahwa 

siswa yang belum memiliki kemandirian belajar yang tinggi cenderung akan 

menunjukkan perilaku terlambat ke sekolah, tidak menyelesaikan PR (pekerjaan 

rumah) dengan semestinya, mencontek saat ulangan dan belajar dengan sistem 

kebut semalam (SKS). Selain itu, siswa dengan SRL yang rendah memiliki 

kemungkinan untuk mendapatkan nilai di bawah KKM, terlambat mengumpulkan 

tugas-tugas sekolah, memiliki keinginan yang rendah untuk mengerjakan tugas 

secara optimal dan tepat waktu, serta usaha dan kemauan siswa dalam 

mengerjakan remedial juga rendah (Widiastuti dalam Puspitasari, 2013). Dari hal-

hal di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa dengan SRL yang rendah cenderung 

melakukan sejumlah kecurangan akademik yaitu mencontek, tidak memiliki 
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sistem belajar yang terstruktur, memiliki motivasi yang rendah untuk mencapai 

hasil belajar yang baik, dan terlambat dalam mengikuti proses pembelajaran 

maupun dalam pengerjaan tugas. 

Fisika adalah sebuah ilmu yang mengamati bagaimana semesta bekerja, 

memahami sebuah fenomena yang terjadi dan mencoba untuk menemukan pola 

yang berkaitan dengan fenomena tersebut (Young & Freedman, 2016). Fisika 

merupakan salah satu ilmu sains yang paling penting karena seluruh ilmuwan 

dari berbagai bidang menggunakan dasar ilmu fisika.  Selain itu, fisika juga 

merupakan fondasi dari seluruh ilmu teknik dan teknologi. Dalam mempelajari 

fisika, siswa dianjurkan untuk mengetahui cara belajarnya yang efektif dan tidak 

ragu untuk belajar bersama dengan teman sebayanya (Hollabaugh, dalam Young 

& Freedman, 2016). Selain itu, siswa dianjurkan untuk rajin dalam mencatat, aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak mengenal lelah dalam 

mengerjakan soal-soal latihan. Hal tersebut menandakan bahwa siswa perlu 

untuk menerapkan SRL dalam belajar fisika. 

Meskipun SRL adalah kemampuan yang penting dalam proses 

pembelajaran fisika, faktanya sebagian besar siswa masih memiliki kadar SRL 

yang rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara singkat peneliti terhadap 

delapan siswa yang bersekolah di SMA Sedes Sapientiae Semarang. 

Wawancara singkat ini dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018. Semua siswa 

yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa mereka sering mengerjakan 

PR di sekolah, dan hampir semuanya mengerjakan PR di sekolah dengan 

mencontek PR temannya. Selain itu, mereka sering sekali menerapkan sistem 

kebut semalam (SKS) dalam program belajar mereka. Mereka pun beberapa kali 

mendapatkan nilai di bawah KKM. Meskipun intensitasnya tidak terlalu tinggi, 
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mereka pun pernah beberapa kali terlambat dalam mengumpulkan tugas-tugas 

sekolah mereka. 

Sejumlah penelitian yang telah ada pun menemukan fenomena yang 

sama. Penelitian oleh Fitraini (2016) menemukan bahwa sejumlah siswa di SMK 

Negeri 4 Semarang masih sering terlambat datang ke sekolah dan mencontek 

saat ulangan maupun saat mengerjakan tugas sekolah. Ada pula siswa yang 

mengaku bahwa mereka baru mengerjakan tugas mereka pada saat hari 

pengumpulan. Saputra (2016) juga menemukan bahwa beberapa siswa di SMK 

PL Tarcisius Semarang mendapat nilai di bawah KKM, terlambat datang ke 

sekolah dan membolos saat jam pelajaran berlangsung. Selain itu, mereka juga 

cenderung tidak memberikan atensi penuh ketika proses pembelajaran 

berlangsung, melakukan sejumlah kecurangan akademik dan cenderung pasif 

dalam mengikuti aktivitas akademik di sekolah. Fenomena yang sama juga 

ditemukan oleh Barata (2009) yang menemukan bahwa khususnya dalam 

pelajaran Matematika, rata-rata siswa di SMA Santo Michael Semarang 

memperoleh nilai di bawah KKM. Dalam proses belajarnya, siswa-siswa ini tidak 

memiliki waktu khusus untuk belajar di rumah dan intensitas belajar mereka 

tidaklah sering. 

Rendahnya tingkat SRL dari siswa-siswa SMA Sedes Sapientiae 

Semarang juga menjadi keluhan oleh sejumlah guru.  Wawancara singkat 

dilakukan oleh peneliti terhadap 3 guru pada Rabu, 3 Oktober 2018 di SMA 

Sedes Sapientiae Semarang. Pada wawancara ini, seorang guru Bahasa Prancis 

mengeluhkan perilaku siswa yang lebih senang memotret tulisan di papan tulis 

menggunakan telepon seluler mereka daripada mencatatnya di buku catatan. 

Ketika siswa-siswa tersebut diminta mengerjakan soal latihan, mereka pun 
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bingung dan menjawab tidak tahu, padahal cara menjawab soal yang dilatihkan 

telah dituliskan oleh guru tersebut di papan tulis.  

Guru Fisika kelas X pun mengeluhkan banyaknya siswa yang tidak mau 

maju dan mencoba mengerjakan soal di papan tulis. Guru tersebut mengatakan 

bahwa siswa harus ditunjuk agar mau maju, dan siswa yang ditunjuk baru 

bertanya kepada teman-temannya bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut 

sesaat sebelum maju. Hal senada juga diungkapkan oleh guru Matematika. Pada 

kelas-kelas yang diampunya, sebagian besar siswa cenderung mengobrol 

dengan teman-temannya ketika diminta mengerjakan soal latihan. Ketika beliau 

berjalan mendekati siswa-siswa yang asik mengobrol tersebut, mereka baru ribut 

mencari contekan dari teman-teman yang sudah mengerjakan soal latihan 

tersebut. 

Secara khusus, rata-rata siswa kelas X jurusan IPA memiliki hasil belajar 

yang kurang memuaskan pada pelajaran fisika. Guru Fisika kelas X mengatakan 

bahwa nilai yang diperoleh siswa dalam ulangan harian berkisar pada angka 40-

50 dan hanya ada sejumlah siswa yang memeroleh nilai di atas 70. Ketika 

peneliti menanyakan kepada 3 siswa kelas X IPA, mereka kompak mengatakan 

bahwa Fisika merupakan pelajaran yang sulit.  Menurut ketiga siswa ini, Fisika 

dirasa sulit karena banyaknya rumus yang perlu mereka hafalkan dan mereka 

bingung menentukan rumus mana yang perlu diterapkan pada soal-soal tertentu. 

Mereka pun mengakui bahwa salah satu penyebab mereka menghadapi 

kesulitan tersebut adalah karena mereka malas mengerjakan soal-soal latihan 

yang diberikan oleh guru ketika di kelas. 

Dari keluhan-keluhan guru ini, dapat disimpulkan bahwa siswa-siswa 

SMA Sedes Sapientiae Semarang kesulitan untuk meregulasi motivasi dan 
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perilaku mereka untuk mencatat dan mengerjakan latihan soal. Pintrich (2004) 

mengungkapkan bahwa ada 4 komponen dalam SRL, yaitu regulation of 

cognition, regulation of motivation and affect, regulation of behavior dan 

regulation of context. Apabila dibandingkan dengan komponen-komponen SRL 

ini, maka siswa SMA Sedes Sapientiae Semarang dapat dikatakan memiliki SRL 

yang rendah karena masih ditemukan masalah pada komponen regulation of 

motivation and affect dan regulation of behavior. 

Rendahnya tingkat SRL pada siswa SMA Sedes Sapientiae ini 

berkebalikan dengan fakta bahwa SMA Sedes Sapientiae merupakan salah satu 

SMA favorit dan memiliki kualitas yang bagus.  Hal ini dapat dilihat dari rekapan 

nilai Ujian Nasional (UN) SMA/MA sekota Semarang selama 2015-2017 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).  Pada 

hasil rekapan tersebut, SMA Sedes Sapientiae menduduki urutan kesembilan 

SMA terbaik di Semarang untuk jurusan IPA, urutan keempat untuk jurusan IPS 

dan urutan pertama untuk jurusan Bahasa. Pada tahun 2017, rata-rata nilai UN 

SMA Sedes Sapientiae untuk jurusan IPA adalah 71.29, rata-rata sebesar 72.97 

untuk jurusan IPS dan 71.81 untuk jurusan Bahasa. Hasil tersebut tidak berbeda 

jauh bila dibandingkan dengan rata-rata nilai UN dari SMA-SMA yang terkenal 

berkualitas di Semarang, seperti SMA Kolese Loyola, SMAN 3 dan SMA 

Karangturi. 

Ada sejumlah faktor yang berperan dalam proses pembelajaran, salah 

satunya adalah keyakinan siswa akan kemampuan yang dimilikinya. Keyakinan 

tersebut merupakan esensi dari self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan 

seseorang akan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan suatu tugas spesifik 

yang diberikan kepadanya (Bandura dalam Schunk, Pintrich, & Meece, 2008). 
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Menurut Bandura (dalam Yoenanto & Rahardianto, 2013), seseorang 

dikatakan memiliki self-efficacy yang tinggi apabila individu merasa yakin bahwa 

mereka dapat menangani secara efektif peristiwa dan situasi yang mereka 

hadapi, tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas dan percaya dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Secara lebih lanjut Bandura juga mengatakan 

bahwa seseorang dengan tingkat self-efficacy yang tinggi akan menganggap 

kesulitan sebagai tantangan dan suka mencari situasi baru, menetapkan tujuan 

yang menantang dan meningkatkan komitmen yang kuat di dalam dirinya. 

Terakhir, Bandura juga menambahkan bahwa berfokus pada tugas dan 

memikirkan strategi dalam menghadapi kesulitan serta dapat menghadapi 

stressor dengan keyakinan bahwa dia mampu menghadapinya merupakan ciri 

seseorang dengan self-efficacy yang tinggi. 

Tinggi dan rendahnya tingkat self-efficacy yang dimiliki seseorang 

tentunya membawa dampak yang berbeda.  Luthans (2002) menyatakan bahwa 

self-efficacy memiliki dampak langsung terhadap 5 hal, yaitu pengambilan 

keputusan, usaha yang dikeluarkan, ketekunan, pandangan terhadap 

kemampuan dan ketahanan stres. Seseorang dengan self efficacy yang tinggi 

akan mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kemampuan dan 

arahnya, lebih berusaha dalam mencapai tujuan dan dapat bertahan bila 

mengalami kegagalan.   

Bila seseorang memiliki self-efficacy yang tinggi, maka orang tersebut 

akan cenderung menjadi pribadi yang aktif, dapat menangani situasi yang sulit 

dengan baik, menetapkan tujuan, merencanakan dan mempersiapkan segala 

sesuatu, mengusahakan yang terbaik, dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan kreatif, belajar dari kesalahan dan dapat mengontrol stres mereka 
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(Kreitner & Kinicki, 2001). Kreitner dan Kinicki juga menyebutkan orang dengan 

tingkat self-efficacy yang rendah akan cenderung pasif, menghindari tugas-tugas 

yang sulit, memiliki komitmen yang rendah, fokus pada kekurangan diri dan 

menjadi rendah diri atau menyerah ketika mengalami kegagalan. Kreitner & 

Kinicki menjelaskan lebih lanjut bahwa menyalahkan kekurangan diri atau 

ketidakberuntungan bila mengalami kegagalan, mudah stres dan tertekan, serta 

memikirkan alasan atas kegagalan yang dialami adalah dampak dari self-efficacy 

yang rendah. Hal-hal tersebut dapat membawa pada kegagalan pada 

permasalahan atau tantangan yang dihadapinya.   

Self-efficacy telah menjadi salah satu komponen motivasional yang 

memberikan pengaruh terbesar dalam bidang akademik.  Siswa yang memiliki 

self-efficacy yang tinggi lebih senang menerima tugas yang menantang, 

memberikan lebih banyak usaha dalam mengerjakan tugasnya dan 

menggunakan strategi belajar yang lebih efektif (Schunk & Ertmer dalam Eggen 

& Kauchak, 2013). Hal serupa juga dikemukakan oleh Pintrich dan De Groot 

(dalam Schunk dkk., 2008) yang menemukan bahwa siswa yang memiliki self-

efficacy yang tinggi akan menggunakan berbagai strategi belajar dengan sistem 

regulasi diri. Hal-hal tersebut dapat menjadi indikasi tingginya SRL yang dimiliki 

siswa. 

Dari pendapat sejumlah ahli mengenai self-efficacy tersebut dapat 

disimpulkan bahwa self-efficacy dapat berasosiasi terhadap tinggi rendahnya 

SRL pada siswa. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara self-efficacy dan SRL dalam pelajaran 

Fisika pada siswa SMA. 
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1.02. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy dengan SRL dalam 

pelajaran Fisika pada siswa SMA. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan psikologi, 

khususnya psikologi pendidikan. 

1.03.02. Manfaat praktis 

1. Guru 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru mengenai 

hubungan self-efficacy dengan self-regulated learning pada siswa. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru untuk dapat 

menciptakan situasi yang mendukung bagi siswa untuk melakukan self-

regulated learning. 

2. Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai hubungan 

self-efficacy dengan SRL sehingga siswa dapat menerapkan sistem belajar yang 

lebih baik. 


