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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan adalah hal yang penting bagi semua orang. Menurut 

Dictionary Of Psychology (dalam Syah, 2014) pendidikan adalah proses untuk 

meningkatkan ketrampilan seseorang agar bisa memahami cara bertingkahlaku, 

berpikir dan bertindak yang biasanya dilakukan oleh para pendidik. Dalam 

pendidikan ada proses belajar mengajar dan saling berkaitan satu dengan yang 

lain. Menurut Slameto (2010) belajar adalah kegiatan yang dijalani oleh individu 

agar mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang perilaku, yang didapatkan 

sendiri oleh individu tersebut melalui kegiatan di sekitarnya. Menurut Spears 

(dalam Suryabrata, 2014) belajar adalah proses yang dilakukan dengan cara 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan dan 

mengikuti arahan. Belajar dilakukan setiap hari dimanapun berada dan saat 

keadaan apapun setiap manusia selalu belajar melalui situasi dan lingkungan 

sekitarnya. 

Proses belajar mengajar yang formal biasanya dilakukan di sekolah.  

Sekolah adalah tempat yang memiliki wewenang mendidik siswa untuk menjadi 

siswa yang memiliki kualitas hidup tinggi (Mustari, 2013).  Proses belajar 

mengajar dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Menurut Sumantri (2010) faktor internal dalam belajar mengajar yaitu 

faktor yang berasal dari diri sendiri (tubuh, jiwa), dan faktor eksternal adalah dari 

keadaan sekitar saat berlangsungnya proses belajar mengajar.  Pembelajaran 

yang dilakukan siswa tidak hanya di sekolah, namun juga dirumah. Pembelajaran 
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yang berlangsung di sekolah dilakukan untuk menambah ilmu, selain itu untuk 

mencapai prestasi belajar yang ada di sekolah. Prestasi belajar tersebut 

termasuk pencapaian yang didapatkan individu melalui proses belajar mengajar. 

Arifin (dalam, Sumantri, 2010) menyebutkan bahwa prestasi belajar 

adalah usaha dengan mempertimbangkan perilaku, daya pikir, kreativitas siswa. 

Menurut Kplovie, Joe, dan Okoto (2014) prestasi belajar adalah kemampuan 

siswa dalam belajar dan mengingat kenyataan pembelajaran yang diajarkan 

serta dapat mengkomunikasikannya secara lisan atau tertulis pada saat ujian.  

Berdasarkan pengertian yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah usaha untuk mencapai hasil akhir yang dapat dilihat dengan 

mempertimbangkan perilaku, daya pikir dan kreativitas siswa serta dapat 

mengkomunikasikan pembelajaran yang telah diajarkan secara lisan ataupun 

tertulis pada saat ujian. Prestasi belajar akan didapatkan ketika siswa memiliki 

usaha untuk mengatur dirinya agar dapat mencapai prestasi yang diinginkan. 

Usaha untuk mencapai prestasi belajar pasti didukung oleh beberapa 

faktor. Faktor yang memengaruhi prestasi belajar menurut Hamdani  (2011) yaitu  

ada faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam termasuk kemampuan, fisik, 

perilaku, keinginan, keahlian, dorongan dalam diri. Faktor dari luar diri yaitu 

ruang lingkup keluarga, keadaan sekolah dan keadaan masyarakat. Dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi berasal dari dalam dan 

luar diri siswa. 

Pada dua tahun belakangan ini prestasi belajar siswa-siswi Kota 

Semarang mengalami penurunan. Menurut Data dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (2017) di Semarang pada tahun ajaran 2015/2016 ada 233 

siswa SMP yang mengulang. Selanjutnya pada tahun ajaran 2016/2017 ada  268 
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siswa SMP yang mengulang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

dua tahun terakhir siswa yang mengulang di ajaran selanjutnya selalu naik  dan 

turun, namun pada tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu ada 35 siswa 

yang mengulang pada ajaran berikutnya. Hasil Ujian Nasional (UN) pada siswa-

siswi SMPN 17 Semarang mengalami penurunan. Data ini diambil melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), dengan jumlah 245 siswa 

ujian, pada tahun 2015 memiliki nilai dengan rerata UN 56,94 , pada tahun 2016 

dengan nilai rerata UN 56, 05 dan pada tahun 2017 siswa mendapatkan nilai 

rerata UN 53, 17.  

Setelah mendapatkan hasil Ujian Nasional, peneliti melakukan 

wawancara pada tanggal 10 Juli di SMPN 17 Semarang dengan wakil kepala 

sekolah (wakasek). Wakasek mengatakan secara akademik siswa-siswi SMP N 

17 Semarang saat ini sedang mengalami penurunan. Pada tahun ajaran 

2016/2017 ada 2 siswa kelas VII yang tidak naik kelas. Sedangkan pada 

kenaikan kelas di tahun ajaran 2017/2018 ada 9 anak dari kelas VII ke kelas VIII 

yang tidak naik kelas. Wakasek terus terang mengatakan, persoalan akademik di 

SMP 17 memang sedang mengalami penurunan apalagi siswa kelas VII naik ke 

kelas VIII adalah masa peralihan, dimana mereka harus menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekolah yang ada. Hal tentang menyontek, memberi jawaban 

pada teman, melihat pekerjaan teman dan mengerjakan PR di sekolah itu sudah 

menjadi hal yang biasa. Wakasek mengatakan, masih ada siswa bahkan hampir 

sebagian siswa yang belum bisa memiliki pengaturan belajar mereka sendiri, 

mereka masih se enaknya sendiri. Menurut wakasek siswa pun juga tidak 

memantau, mengatur, dan merencanakan pembelajarannya. Banyak siswa yang 
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setelah pulang sekolah langsung bermain bersama teman-temannya di lapangan 

dekat sekolah hingga sore bahkan malam hari.  

Peneliti juga mewawancarai guru matematika. Guru matematika 

mengatakan bahwa masih banyak siswa yang tidak serius dalam mengikuti 

pelajaran, ketika guru menjelaskan ada siswa yang tidur dan membuat teman-

teman yang lain mengikutinya. Lalu apabila guru menjelaskan siswa terkadang 

ada yang berbicara dan bercanda sendiri, hal tersebut memengaruhi teman yang 

lain untuk berbicara dan suasana dalam kelas menjadi gaduh. Hal mencontek 

sudah dirasa biasa bagi guru, mengerjakan PR di sekolah dan juga bertanya 

pada teman ketika tidak mengerti jawabannya. 

Wawancara juga dilakukan kepada lima siswa-siswi kelas VIII pada hari 

Rabu, 12 september 2018. Peneliti menanyakan tentang pengaturan belajar 

siswa hingga siswa tersebut dapat naik kelas. Siswa laki-laki berinisial A 

mengatakan aku gak punya jam belajar sih mbak, kalo pas ada PR ya ngerjain 

PR, kalo gak ada ya main, kadang kalo lupa ngerjain PR ya dikerjain di sekolah, 

lihat PR nya yang cewek-cewek atau siapa aja yang mau dilihat PRnya. Lalu 

siswi B dan C  juga mengatakan bahwa ia jarang belajar saat dirumah, sama 

seperti siswa sebelumnya, ia hanya mengerjakan PR ketika ada PR dari guru. 

Siswa D dan E bahkan jarang mengerjakan PR nya dirumah, lebih banyak 

mereka mengerjakan PR nya di sekolah ketika pagi hari, atau waktu jam 

pelajaran berlangsung mereka membuat PR sebelum ditumpuk.  

Ketika ditanya tentang mencontek, kelima siswa pernah melakukannya, 

bahkan itu menjadi hal yang biasa dilakukan ketika guru lengah, atau ketika 

mereka tidak mengerti jawabannya. Mereka pun memiliki trik-trik tersendiri agar 

mencontek tanpa diketahui oleh guru mereka. Kadang mereka membuat catatan 
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kecil, dan akan dibuka ketika tidak mengetahui jawaban dari soal yang diberikan 

guru. Selanjutnya peneliti bertanya tentang pengaturan diri saat belajar , 

perencanaan belajar, strategi pembelajaran. Siswa A, D dan E mengatakan, 

mereka tidak memiliki pengaturan pembelajaran yang spesifik, saat pulang 

sekolah yang dilakukan siswa yaitu berkumpul bersama teman, setelah itu 

melakukan hobi mereka seperti bermain bola. Jam belajar yang pasti tidak 

dimiliki siswa A, D dan E, mereka belajar ketika ulangan mendekat, itu saja juga 

dengan membuat catatan kecil untuk dibuka ketika guru lengah atau ketika 

mereka sudah tidak mengerti harus menjawab apa. Lalu siswa B dan C juga 

mengatakan mereka tidak memiliki pengaturan diri terhadap belajar. Sama 

seperti siswa sebelumnya, mereka setelah pulang sekolah berkumpul bersama 

teman-temannya, setelah itu saat ada pekerjaan di rumah mereka membantu 

orangtua mereka, menonton TV lalu tidur. Hal tersebut yang dilakukan siswa B 

dan C ketika tidak ada tugas dari sekolah, mereka mengaku belum pernah 

merencanakan pembelajaran mereka, hal-hal yang harus didahulukan, 

memantau pembelajaran pun juga jarang.  

Berdasarkan wawancara diatas dengan guru dan siswa-siswi SMPN 17 

dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa saat ini di SMPN 17 sedang 

menurun, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan siswa yang mengalami 

pengulangan di tahun ajaran berikutnya. Siswa-siswi SMPN 17 juga belum 

memiliki perencanaan,  pengaturan diri terhadap belajar dan pemantauan 

terhadap pembelajaran mereka. Para siswa masih belum serius dalam 

pembelajaran, hal ini dibuktikan dengan mereka yang kadang mengerjakan PR di 

sekolah, menyontek saat ujian bahkan mempersiapkan catatan kecil ketika ujian.  
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Pendidikan 9 tahun merupakan penggabungan dari Sekolah Dasar (SD) 

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada Sekolah Menengah Pertama 

siswa dianggap sudah mampu untuk belajar sendiri dan tidak dituntun lagi oleh 

orangtua. Siswa sekolah menengah pertama di Semarang pada tahun ajaran 

2016/2017 yang berusia <13 tahun berjumlah (1.913), 13-15 tahun berjumlah 

(58.616) >15 tahun berjumlah (626) data tersebut menurut Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2017). Siswa sekolah menengah pertama 

termasuk dalam usia pubertas.  

Siswa sekolah menengah pertama juga merupakan usia remaja awal. 

Menurut Monks (dalam Lusiawati, 2013) remaja awal adalah seseorang yang 

berumur 12-15 tahun, remaja pertengahan berumur 15-18 tahun, dan remaja 

akhir yang berumur 18-21 tahun. Pada tahap tersebut remaja masih labil, remaja 

masih asik dengan pertemanannya dan masih sibuk dengan kegiatan-

kegiatannya.  Menurut Anderman, Anderman dan Anderman (dalam, Santrock 

2014) masa remaja adalah perpindahan dari masa sekolah dasar- sekolah 

menengah pertama siswa mengalami banyak tekanan. Menurut Lusiawati(2013)  

masa remaja adalah masa perpindahan, perkembangan, perubahan dari masa 

kanak-kanak ke remaja awal, masa remaja juga masa untuk mencari jati diri 

mereka. Menurut Santrock (2014) siswa yang sedang mengalami perpindahan 

memiliki beberapa hal yang harus dihadapi (pertemanan baru, menyesuaikan 

sekolah baru, guru baru) baik secara pembelajaran maupun dalam bidang lain.  

Pada usia siswa yang merupakan masa peralihan masih bingung untuk 

mengatur proses pembelajarannya. Strategi belajar penting untuk diterapkan, 

pembelajaran akan lebih efektif jika strategi belajar digunakan dengan baik. 

Menurut Jamrah dan Zain (dalam Asrori, 2013) strategi belajar adalah pedoman 
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untuk melakukan sesuatu, agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dalam 

menentukan strategi belajar, siswa perlu untuk menentukan pengaturan belajar 

mereka agar strategi belajarnya dapat berlangsung dengan baik dan dapat 

memperoleh prestasi belajarnya. Mencapai hasil yang diinginkan memerlukan 

usaha, yang jelas adanya pengaturan dalam diri siswa sendiri. Ketika proses 

belajar berlangsung diperlukan pengaturan yang efektif dan siswa secara  

mandiri menentukan pengaturannya sendiri saat belajar.  

Salah satu strategi belajar yaitu self regulated learning atau bisa disebut 

sebagai SRL, yaitu pembelajaran dimana siswa aktif secara mandiri mengatur 

cara belajarnya. Menurut Paris, Paris (dalam Lau & Ho, 2015) SRL adalah 

proses aktif dimana peserta didik menentukan sasaran pembelajaran mereka 

sendiri, memantau, dan mengontrol proses kognitif, memotivasi untuk mencapai 

tujuannya. Menurut Zimmerman (dalam Pange, 2014) mendefinisikan SRL 

sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan yang dihasilkan sendiri untuk mencapai 

tujuan akademis. Siswa bukan hanya mengatur cara bersikapnya sendiri namun 

juga siswa dapat mengatur tahap-tahap kerja dalam dirinya (Omrod, 2008). 

Seorang siswa dapat mengatur dirinya dengan mengerjakan pekerjaan atau 

tugasnya dari yang paling dapat ia kerjakan lalu ke yang sulit dikerjakan. 

Zimmerman (dalam Berkhout dkk, 2017) mengatakan pengaturan belajar 

mengacu pada pikiran, perasaan yang dihasilkan sendiri dan pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan kemampuan dirinya. Menurut Sitzmann dan  Ely (dalam 

Margaryan, Littlejohn & Milligan, 2013) kunci dari pengaturan diri termasuk dapat 

merencanakan tujuan, perencanaan, pemantauan, mengatur strategi 

pembelajaran, pencarian bantuan dan evaluasi diri. 
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Saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar sebelumnya  

beberapa siswa masih belum memiliki self regulated learning, mengontrol 

pembelajarannya, bahkan saat ini banyak siswa yang suka menunda-nunda 

pekerjaannya. Siswa pada saat ini lebih suka untuk mengerjakan perkerjaan 

sekolah nanti-nanti saja, merasa belum waktunya untuk mengerjakan. Siswa 

akan mengerjakan ketika waktunya hampir dekat, bahkan lebih mementingkan 

kebutuhan yang tidak penting dan menunda kebutuhan yang penting. Menurut 

Covey (2010) seseorang yang suka menunda-nunda berada pada kuadran satu, 

dimana kebutuhan yang ada tersebut mendesak namun juga penting, orang 

tersebut bingung untuk mengambil pilihannya, jika orang terlalu banyak 

menghabiskan waktunnya di kuadran satu akan menjadi stress. Jika 

diumpamakan dalam hal ini ketika seorang siswa mendapat tugas untuk 

mengerjakan PR dirumah namun ia menundanya dan lebih mengutamakan 

bermainnya maka ia bisa melupakan pekerjaan rumahnya jika suatu saat ada 

kebutuhan yang mendesak datang.  

Prestasi belajar di sekolah pasti erat kaitannya dengan proses belajar 

untuk mewujudkan hasil belajar yang baik pada akhirnya. Hasil belajar yang baik 

tersebut pasti ada proses untuk mencapai  prestasi belajar agar sesuai seperti 

yang diinginkan. Ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa tidak hanya 

belajar di sekolah namun juga di rumah. Pembelajaran di luar sekolah ini yang 

penting, karena guru tidak selalu menuntun siswa satu- persatu untuk 

menentukan jam belajarnya. Pada umur siswa yang masih masa peralihan dari 

kanak-kanak ke remaja, siswa cenderung masih labil karena tidak semua siswa 

bisa menentukan Self regulated learning sendiri. 
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Dalam mencapai hasil belajar yang baik, seseorang siswa harus 

dibiasakan untuk tanggap dalam setiap pelajaran. Siswa aktif dalam proses 

belajar mengajar, akan memberikan keuntungan bagi siswa itu sendiri. Namun 

buktinya, masih banyak siswa yang malas-malasan dan menunda pekerjaannya. 

Hal tersebut juga dikatakan oleh Wangid (2004) saat siswa datang ke sekolah 

dan ditanya tentang pengulangan pelajaran sebelumnya siswa sudah tidak 

mengingatnya, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dan siswa kadang tidak 

ingat jika ada tugas dari guru.  

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang prestasi belajar dan 

self regulated learning yang menghasilkan beberapa hasil. Berdasarkan 

penelitian dari Rustika dan Putri (2016) menyatakan adanya hubungan positif 

antara self regulated learning dengan prestasi belajar. Selanjutnya penelitian dari 

Fasikhah dan Fatimah (2013) tentang Self-Regulated Learning (SRL) dalam 

Meningkatkan Prestasi Akademik pada Mahasiswa menghasilkan adanya 

hubungan antara self regulated learning dengan prestasi belajar pada 

mahasiswa. Penelitian dari Latipah (2010) mengatakan bahwa ada korelasi 

positif antara self regulated learning dengan prestasi belajar. Wangid (2004) 

melakukan penelitian dan menghasilkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar 

saat siswa/mahasiswa melakukan self regulated learning. 

Namun penelitian yang diteliti oleh Supriyanto (2015) berbanding terbailik 

dengan beberapa penelitian diatas bahwa tidak ada hubungan antara self 

regulated learning dan prestasi akademik pada mahasiswa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Andiani (2017) menemukan bahwa tidak ada hubungan antara 

prestasi akademik dan strategi regulasi diri dalam belajar pada mahasiswa 
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tuarungu. Kurniawati dan Leonardi (2013) juga menyatakan tidak ada hubungan 

antara metakognisi dengan prestasi akademik. 

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan tentang prestasi belajar dan 

self regulated learning di SMPN 17 Semarang dan adanya penelitian yang 

berbeda hasilnya membuat peneliti  tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang  

“Hubungan antara Self Regulated Learning dengan Prestasi Belajar siswa-siswi 

SMPN 17 Semarang”. 

1.02. TUJUAN  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empirik hubungan antara 

Self Regulated Learning dengan Prestasi belajar siswa-siswi di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

1.03.  MANFAAT  

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Dapat berguna untuk pengembangan psikologi, yaitu psikologi 

pendidikan dan psikologi perkembangan. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi secara empirik tentang self regulated 

learning, dan prestasi belajar pada siswa sekolah menengah pertama (SMP). 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk siswa, 

sekolah, orangtua tentang self regulated learning, dan prestasi belajar pada 

siswa sekolah menengah pertama (SMP). 


