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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

  Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

asumsi. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi dilakukan 

untuk mengetahui sebaran item normal atau tidak normal.   

5.01.02. Uji Normalitas 

1. Prestasi Belajar 

  Uji normalitas pada variabel prestasi belajardilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan program komputer SPSS. Hasil uji normalitas yang diperoleh pada 

variabel prestasi belajar yaitu 0,465 dengan p 0,982 (p>0,05). Hal tersebut 

menunjukan bahwa data prestasi belajar berdistribusi normal.  

2. Self  Regulated Learning 

  Uji normalitas pada skala Self Regulated Learning dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan program komputer SPSS. Hasil uji normalitas yang diperoleh pada 

variabel Self Regulated Learning yaitu 0,901 dengan p 0,392 (p> 0,05). 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukan sebaran item self regulated learning 

berdistribusi normal. 
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5.01.03. Uji Linieritas 

 Hasil uji linier antara self regulated learning dan prestasi belajar dengan F 

linier = 2.206  sig 0,142 (p>0.05). Hal ini berarti tidak terdapat hubungan linier 

antara self regulated learning dengan prestasi belajar.  

5.01.04. Uji Hipotesis 

  Setelah dilakukan uji normalitas dan linieritas, selanjutnya adalah uji 

hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk melihat korelasi antara dua variabel 

melalui korelasi product moment.  

  Hasil uji korelasi antara self regulated learning dan prestasi belajar yaitu 

0,184 dengan sign 0,071 (p>0,05). Hal ini membuktikan tidak ada korelasi antara 

self regulated learning dengan prestasi belajar.  

5.02. Pembahasan  

 Berdasarkan perhitungan hasil korelasi diatas antara self regulated 

learning dengan prestasi belajar menghasilkan hipotesis ditolak dan tidak 

terdapat hubungan antara self regulated learning dengan prestasi belajar, 

ditunjukan dengan perihtungan hipotesis rxy = 0,184 dengan sign 0,071  

(p>0,05). Hal ini menunjukan, jika siswa memiliki self regulated learning yang 

tinggi belum tentu siswa memiliki  prestasi yang tinggi juga, dan sebaliknya jika 

siswa memiliki self regulated learning yang rendah belum tentu prestasi 

belajarnya juga rendah. 

 Self regulated learning adalah gabungan antara keahlian pembelajaran 

lisan atau tertulis dan pengaturan diri siswa yang menjadikan pembelajaran lebih 

mudah untuk dipahami (Glynn, Aultman & Owens, dalam Latipah, 2010). Menurut 

Supriyanto (2015) seseorang memiliki cara yang berbeda saat belajar. Hasil 

penelitian ini didukung oleh Sari (2016) yang mengatakan bahwa siswa sudah 
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merasa pintar, kategori nilai cukup baik  dan tidak memerlukan pengaturan 

belajar, hal ini dapat dilihat dari hasil prestasi belajar yang memiliki rata-rata baik. 

Prestasi belajar adalah suatu tahapan pembelajaran untuk memperoleh nilai 

memuaskan, yang akan dikoreksi oleh pengajar-pengajar dan pemberi tes 

tersebut, hal ini diungkapkan oleh Chaplin (dalam Handayani & Nurwidawanti, 

2013).  

 Menurut Anggani (2010) walaupun self regulated learning itu penting 

untuk meningkatkan prestasi belajar, namun tidak berarti bahwa siswa yang 

memiliki self regulated learningyang rendah maka prestasi belajarnya juga 

rendah. Begitupula sebaliknya, bukan berarti jika self regulated learning siswa 

tinggi belum tentu prestasi belajar juga tinggi. Ajisukmo (dalam Supriyanto, 2015) 

mengatakan seseorang memiliki strategi belajar yang berbeda-beda ketika 

menghadapi situasi yang sama. Dengan demikian diketahui bahwa seseorang 

memiliki cara berfikir yang berbeda-beda (Supriyanto,2015). 

Self regulated learning memiliki 3 aspek yaitu metakognisi, motivasi dan 

perilaku. Aspek ini yang digunakan sebagai pedoman untuk pembuatan skala 

SRL. Metakognisi merupakan cara seseorang untuk melakukan perencanaan, 

monitor, pengaturan aktifitas. Pada  aspek metakognisi yang paling menonjol di 

pernyataan pertama “saya selalu menetapkan tujuan atau target yang ingin saya 

capai” seseorang yang memiliki Self regulated learning tinggi akan menetapkan 

tujuan atau target mereka.  

Aspek kedua yaitu motivasi yang di dalamnya ada semangat untuk 

mengontrol, berhubungan dengan perasaan kompetensi yang dimiliki oleh setiap 

individu. Dalam aspek ini yang paling menonjol pada pernyataan “saya tidak 

memiliki semangat untuk belajar”. Seseorang yang memiliki self regulated 
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learning yang tinggi akan memiliki semangat belajar yang tinggi, sedangkan 

seseorang yang memiliki self regulated learning yang rendah akan memiliki 

semangat belajar yang rendah. Pada aspek ketiga yaitu perilaku, seseorang 

memiliki perilaku yang baik bisa mengatur, menyeleksi, memanfaatkan dan 

menciptkan lingkungan yang membantu dalam proses belajar. Dalam aspek 

perilaku pernyataan yang paling menonjol adalah “saya bermain handphone 

ketika bosan di kelas”. Seseorang yang memiliki self regulated learning tinggi 

bisa mengatur dirinya pada saat proses pembelajaran dalam keadaan apapun.  

Berdasarkan perhitungan, ditemukan Mean Empirik (ME) pada aspek self 

regulated learning sebesar 74,15 dan termasuk pada kategori sedang yang 

berjumlah 39 orang dari 64 orang, 1 orang tidak termasuk dalam grafik. 

Sedangkan untuk variabel prestasi belajar ditemukan Mean Empirik (ME) 80,85 

dan termasuk pada kategori sedang yang berjumlah 31 orang dari 65 orang. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa self regulated learning dan prestasi belajar ada 

pada kategori sedang. 

 Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan hasil tidak 

berkolerasi, yang pertama penggunaan data raport sebagai perwakilan dari 

variabel prestasi belajar dan kedua adanya beberapa faktor lain yang lebih 

mendukung prestasi akademik (Andiani, 2017). Data raport dapat dianggap tidak 

dapat mewakili prestasi belajar siswa itu sendiri. Hasil belajar bisa di dapat dari 

tugas individu, tugas kelompok, Ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir 

semester (UAS) serta keterampilan siswa. Nilai yang di dapat dari tugas 

kelompok, termasuk nilai yang mendapat bantuan eksternal dari lingkungan. 

Data raport juga bisa dianggap bukan data yang sebenarnya, data tersebut 

kemungkinan sudah diolah sebelum dimasukan ke dalam raport. Mata 
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pembelajaran yang ada di dalam raport juga tidak semuanya membutuhkan SRL 

misalnya saja olahraga, pendidikan agama, prakarya, seni budaya. Kemungkinan 

kedua yaitu adanya faktor-faktor lain yang lebih berperan untuk mendukung 

prestasi belajar siswa. 

 Hasil penelitian ini  diperkuat oleh penelitian Supriyanto (2015) dengan 

judul “Hubungan antara Self Regulated Learning dan Prestasi Akademik pada 

mahasiswa semester pertama Progdi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya”. 

Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa Self Regulated Learning tidak 

berhubungan dengan Prestasi belajar. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sari 

(2016)  dalam penelitiannya  “Hubungan antara Self Efficacy dan Self Regulated 

Learning dengan Prestasi Akademik pada mahasiswa fakultas psikologi 

Universitas Surabaya”. Sari menemukan bahwa Self Regulated Learning tidak 

berhubungan dengan prestasi akademik pada mahasiswa psikologi Universitas 

Surabaya.  

 Selain itu penelitian  didukung oleh  Anggani (2010) dengan judul 

“Hubungan antara Self Regulated Learning dengan Prestasi Akademik”. 

Kurniawati dan Leonardi (2013) juga menyatakan tidak ada hubungan antara 

metakognisi dengan prestasi akademik yang diungkapkan dalam jurnal yang 

berjudul “Hubungan antara metakognisi dengan prestasi akademik pada 

mahasiswa fakultas psikologi Universitas Airlangga yang aktif berorganisasi di 

organisasi mahasiswa tingkat Fakultas”. Penelitian yang dilakukan oleh Andiani 

(2017) juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara prestasi akademik 

dan strategi regulasi diri dalam belajar pada mahasiswa tunarungu. 

 Penelitian berbanding terbalik dengan hasil sebelumnya yang diteliti oleh 

dari Rustika dan Putri (2016) menyatakan adanya hubungan positif antara self 
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regulated learning dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP N 6 Denpasar. 

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 ini pastinya tidak lepas dari beberapa kelemahan yang bisa 

menyebabkan hipotesis ditolak : 

1. Pengambilan sampel dilakukan di tengah-tengah pelajaran, sehingga siswa 

yang sedang tenang berkonsentrasi merasa terganggu.  

2. Saat mengerjakan skala, beberapa siswa tidak serius. Siswa melihat 

jawaban temannya dan juga beberapa siswa sedang mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru.  

3. Kemungkinan siswa mengisi skala tidak jujur, karena takut jika dinilai tidak 

baik. Hal ini disebabkan pengisian skala dengan mecantumkan nama, usia, kelas 

dan jenis kelamin. 

4. Penggunaan semua nilai rapport sebagai data prestasi belajar karena ada 

nilai yang tidak membutuhkan self regulated learning. 

 


