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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian skala SRL pada pelajaran Fisika dan self-efficacy 

akan melalui pengujian asumsi dan pengujian korelasi. Data diolah 

menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 16.0. 

Data yang diolah merupakan data yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas 

yang dapat dilihat pada lampiran D-1 dan D-2. 

5.01.01. Uji asumsi 

1. Uji normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test. Distribusi persebaran item dikatakan normal apabila memenuhi 

syarat taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Hasil uji normalitas bisa 

dilihat pada lampiran E-1. 

a. Hasil uji normalitas pada variabel self-regulated learning (SRL) pada 

pelajaran Fisika menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,739 dengan 

nilai p sebesar 0,646 (p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa skor self-

regulated learning (SRL) pada pelajaran Fisika berdistribusi normal. 

b. Hasil uji normalitas pada variabel self-efficacy menunjukkan perolehan nilai 

K-S Z sebesar 0,634 dengan nilai p sebesar 0,816 (p>0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa skor self-efficacy berdistribusi normal. 

2. Uji linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara 

variabel yang ada. Berdasarkan hasil penghitungan uji linearitas antara self-
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regulated learning (SRL) pada pelajaran Fisika dengan self-efficacy, diketahui 

bahwa Flinear adalah 13,166 dengan nilai p sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa hubungan self-regulated learning (SRL) dalam pelajaran 

Fisika dengan self-efficacy memiliki hubungan yang linear. Hasil uji linearitas 

dapat dilihat pada lampiran E-2. 

5.01.02. Hasil analisis data 

Setelah melakukan penghitungan uji asumsi, peneliti melakukan 

penghitungan uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

dari Pearson. Hasil uji korelasi Product Moment yang menguji hubungan antara 

self-regulated learning (SRL) dalam pelajaran Fisika dengan self-efficacy 

menghasilkan nilai korelasi positif sebesar 0,344 dengan nilai p sebesar 0,000. 

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel self-regulated learning (SRL) dalam 

pelajaran Fisika dan self-efficacy berkorelasi sangat signifikan (p<0,01). 

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan yang positif antara self-efficacy 

dengan self-regulated learning dalam pelajaran Fisika pada siswa SMA” diterima. 

5.02. Pembahasan 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien korelasi Product 

Moment antara self-regulated learning (SRL) dalam pelajaran Fisika dengan self-

efficacy yaitu rxy = 0,344 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan yang positif antara self-

efficacy dengan self-regulated learning dalam pelajaran Fisika pada siswa SMA 

diterima. Semakin tinggi self-efficacy siswa maka semakin efektif pula penerapan 

self-regulated learning siswa SMA dalam pelajaran Fisika. Sebaliknya, bila 
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tingkat self-efficacy siswa SMA rendah maka self-regulated learning yang 

diterapkan dalam pelajaran Fisika semakin rendah. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ghonsooly dan Ghanizadeh  

(2013) yang menemukan bahwa ketika seseorang menganggap dirinya mampu, 

maka mereka akan secara aktif menggunakan strategi metakognitif, termasuk di 

dalamnya self-regulated learning. Hal senada juga diungkapkan oleh Mulyana, 

Mujidin dan Bashori (2015) yang berpendapat bahwa tingkat self-efficacy siswa 

yang tinggi berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam mengontrol emosi, 

pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan kemandirian. Ketiga hal 

ini kemudian berkontribusi terhadap self-regulated learning siswa tersebut, 

karena dengan menerapkan self-regulated learning siswa mengatur ritme belajar 

mereka sendiri dan menentukan strategi belajar yang efektif bagi mereka.  

Gaskill dan Hoy (2002) mengatakan bahwa self-efficacy dan self-

regulated learning memiliki interaksi dalam dua area. Pertama, tingkat self-

efficacy siswa dapat menjadi prediktor apakah siswa yang bersangkutan akan 

menerapkan self-regulated learning dalam strategi belajarnya. Bila siswa 

menerapkan self-regulated learning, maka dapat memprediksi hasil belajar dari 

siswa tersebut. Hal ini kemudian menjadi sebuah siklus yang berulang, karena 

dengan meningkatnya penggunaan strategi belajar self-regulated learning dan 

hasil belajar mereka, maka self-efficacy yang dimilikinya pun meningkat. Pada 

akhirnya, self-efficacy dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk belajar 

sekaligus menjadi hasil dari belajar (Zimmerman, dalam Gaskill & Hoy, 2002). 

Gaskill dan Hoy menjelaskan lebih lanjut bahwa baik self-regulated 

learning maupun self-efficacy memerlukan proses kognitif dan metakognitif yang 

serupa, termasuk di dalamnya self-observation, self-judgement dan self-reaction. 
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Memonitor kemajuan dalam belajar merupakan perilaku yang penting dalam 

melakukan self-judgement. Apabila siswa menilai bahwa usaha yang dilakukan 

oleh dirinya masih belum cukup untuk mencapai tujuannya, maka ia dapat 

mendorong dirinya untuk mengeluarkan usaha lebih atau bahkan mencoba 

strategi yang berbeda. Secara lebih lanjut, bila siswa melihat bahwa prosesnya 

menuju tujuan yang ditetapkannya dapat diterima, ia tidak hanya antusias dan 

merasa puas ketika tujuannya tercapai, tetapi juga merasakan peningkatan 

dalam self-efficacy dari siswa itu (Zimmerman, dalam Gaskill & Hoy, 2002). 

Sumbangan efektif yang diberikan dari hasil penelitian ini mengenai 

hubungan antara self-efficacy dengan SRL dalam pelajaran Fisika yaitu sebesar 

10,3%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini menandakan 

bahwa self-efficacy merupakan salah satu faktor yang memengaruhi SRL dalam 

pelajaran Fisika pada siswa SMA. 

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang 

dapat memengaruhi hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Skala yang digunakan dalam penelitian ini dititipkan kepada pihak sekolah, 

sehingga peneliti tidak mengadministrasikan pengisian skala ini kepada 

responden secara langsung dan peneliti tidak mengetahui situasi dan kondisi 

saat skala diisi oleh responden. 

2. Waktu pengambilan data yang terbatas menyebabkan peneliti hanya dapat 

melakukan pengambilan data sebanyak 1 kali, sehingga harus menggunakan 

teknik try-out terpakai. 

 

 


