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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah unsur fundamental dalam kehidupan manusia. Di 

Indonesia ada tiga jalur pendidikan yang bisa tempuh yaitu informal, formal, dan 

non formal. Sekolah merupakan lembaga formal yang diharapkan mempunyai 

kualitas yang baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat (Wicaksono, 

2017). Secara umum Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. 

Ada 3 jenjang sistem pendidikan nasional atau biasa dikatakan dengan wajib 

belajar 9 tahun yang dimulai dari Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah 

(SMP), dan Pendidikan Tinggi (SMA/ Kuliah). 

Dalam pembelajaran dewasa ini, siswa diwajibkan untuk mengeksplorasi 

pengalaman belajar yang telah dilakukan mereka sendiri tanpa bergantung kepada 

guru (Koro, Djamika, & Ramli, 2017). Kurikulum 2013 mempunyai ciri utama 

dalam pembelajaran yaitu adanya perubahan paradigma belajar dari siswa diberi 

tahu (teacher center) menjadi siswa aktif mencari tahu (student center). Siswa 

harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap lingkungannya, siswa mempunyai 

kemampuan untuk berinteraksi dengan baik secara pribadi dan secara sosial, serta 

melatih untuk berfikir secara kritis. Sedangkan guru sebagai fasilitator siswa 

dalam belajar sehingga diharapkan siswa dalam belajar bisa menjadi kreatif dalam 

mengemas pembelajaran yang diajarkan (Mulyati & Setiawan, 2019). 
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Belajar sebagai suatu tindakan dan perilaku siswa yang kompleks, belajar 

dilakukan oleh siswa sendiri, siswa sebagai penentu terjadi atau tidaknya suatu 

proses pembelajaran (Dimyati & Mudjiono, 2009). Pada tujuan pengajaran di 

sekolah seharusnya memberi kebebasan pada siswa dalam belajar, sehingga 

mereka dapat belajar secara mandiri sepanjang hidupnya, untuk belajar mandiri 

sepanjang hidup, siswa harus menjadi self regulated learner. Self regulated 

learner ini mempunyai keterampilan akademik dan pengendalian diri, sehingga 

membuat pembelajaran terasa mudah dan membuat lebih termotivasi (Woolfolk, 

2009). Belajar mandiri bertujuan untuk menjadikan siswa bertanggung jawab 

terhadap rencana yang sudah dibuat, mampu mengontrol materi pembelajaran 

serta dapat melakukan evaluasi (Oishi, 2020).  

Kemampuan untuk mengatur diri dalam pembelajaran dapat disebut dengan 

kemampuan self regulated learning (SLR). Self regulated learning (SRL) adalah 

kemampuan seseorang dalam memonitor dirinya, mengatur, mengendalikan 

tujuan belajar dan kondisi lingkungan (Puspita dkk, 2013). Yulianti, Sano, dan 

Ifdil (2016) menyatakan bahwa pengaturan diri dalam belajar atau lebih dikenal 

dengan Self Regulated Learning merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengatur strategi dan mengendalikan diri ketika belajar supaya tercipta kondisi 

pembelajaran yang efektif dan tercapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. 

Menurut Zimmerman (1990)bahwa self regulated learning merupakan proses 

penggunaan strategi belajar untuk mencapai hasil akademik yang maksimal.  

Siswa dikatakan mempunyai self regulated learning jika siswa ikut aktif 

dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan pikirannya, perasaan dan tindakan 
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untuk tercapainya suatu tujuan, siswa akan menunjukkan kemampuan yang 

dimiliki dalam proses belajar supaya berjalan dengan baik dan tercapai tujuan 

yang sudah ditargetkan (Khoirunnisa, Rohaeti, & Ningrum, 2021).  Fenomena 

umum yang terjadi pada siswa saat ini, siswa sering mengulur waktu dengan 

kegiatan yang tidak bermanfaat dan membuang waktu dengan sia-sia, sehingga 

tugas akan terbengkalai, dan dalam penyelesaian tugas kurang maksimal sehingga 

potensi untuk meraih kesuksesan terhambat (Hudaifah, 2020).  

Menurut Wolfolk (2009) ciri-ciri siswa yang memiliki Self Regulated 

Learning yang baik yaitu siswa mampu mengenali dirinya sendiri, memiliki 

strategi-strategi untuk belajar, mampu mengatasi kesulitan dalam belajar, 

mengetahui minat dan bakatnya, dan memahami konteks-konteks pembelajaran 

yang akan mereka terapkan. Santrock (2007) menyatakan bahwa siswa yang 

mempunyai Self Regulated Learning memiliki karakteristik mampu mengatur 

tujuan belajar secara spesifik untuk memperluas pengetahuan dan 

mempertahankan motivasi, mempunyai strategi dalam belajar, memantau 

kemajuan belajarnya secara periodik, mengevaluasi hambatan yang muncul dan 

berusaha melakukan adaptasi. 

Siswa yang memiliki Self Regulated Learning rendah menurut Zimmerman 

(1998) siswa kurang mampu melakukan perencanaan, kurangnya pemantauan diri 

sendiri, sulit melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik, kurang mampu 

melakukan pengelolaan potensi yang dimiliki, sehingga hasil belajarnya kurang 

optimal sesuai potensi diri yang dimilikinya. Pintrich (1995) menyatakan 

kemampuan Self Regulated Learning yang rendah ditandai dengan kurangnya 
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kemampuan mengatur waktu ketika belajar, tidak adanya tujuan yang kuat, tidak 

adanya strategi khusus dalam belajar, efikasi diri yang rendah, dan kurangnya 

memantau diri dan mengatur kognisi dalam belajar seperti tidak menyadari 

kehilangan perhatian dan pemahannya ketika membaca buku dan tidak 

mengulangi bacaannya. Adicondro dan Purnamasari (2011) menyatakan apabila 

siswa mempunyai Self Regulated Learning yang rendah maka akan kesulitan 

menerima pelajaran sehingga hasil belajarnya tidak optimal, selain itu juga 

berdampak untuk mencapai standar kelulusan dari pemerintah yang setiap 

tahunnya naik. 

Pemberitaan yang diberitakan di Seputar Lampung.com edisi Sabtu, 29 

Januari 2022, memberitakan 6 SMA terbaik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 

tahun 2022 berdasarkan nilai UTBK 2021 versi LTMPT Kemendikbud RI, bahwa 

SMAN 1 Kudus masuk kedalam sekolah urutan pertama, posisi kedua MAN 2 

Kudus, posisi ketiga SMAN 1 BAE Kudus, posisi keempat SMAN 2 Kudus, 

untuk posisi kelima MAS NU Banat Kudus, dan yang berada di posisi keenam 

SMAN 1 Gebog. Berdasarkan kondisi secara umum berita tersebut cukup 

menjelaskan bahwasannya SMA N 2 Bae tidak termasuk ke dalam 6 SMA terbaik 

di Kabupaten Kudus berdasarkan nilai UTBK 2021 yang berdampak pada 

kelulusan siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan indeks 

nilai terakhir siswa ketika mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan (W) salah satu guru 

Bimbingan Konseling di SMA diperoleh informasi bahwa dalam meregulasikan 

diri ketika belajar siswa masih kurang, masih ada siswa yang sesuka hatinya 
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ketika proses pembelajaran, siswa kurang mampu menerapkan strategi belajar 

untuk mencapai tujuan dari belajar, siswa masih mencontek pada saat ulangan dan 

pekerjaan rumah, pada proses evaluasi pembelajaran juga masih ditemukan siswa 

yang kesulitan dalam mengevaluasi hasil belajarnya, siswa cenderung cuek ketika 

mendapatkan hasil ulangan yang jelek. W menuturkan siswa kurang mampu 

dalam proses pemantauan dirinya ketika belajar, sehingga siswa tidak mengetahui 

langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya.  

Berdasarkan wawancara  dengan (S). Subjek adalah siswa kelas 10 

diperoleh informasi sebagai berikut S menuturkan kalau belajar ketika ada tugas 

dari guru, dalam mempertahan motivasi belajar S juga tidak stabil, S belum bisa 

menerapkan belajar yang efektif dan mandiri, S kurang mampu mengevaluasi 

hasil belajarnya, S meminta bantuan teman ketika tidak bisa menyelesaikan suatu 

tugas, orang tua S sibuk bekerja sehingga membuat S merasa kesulitan ketika 

bertanya kepada orang tuanya. Orang tua S tidak begitu memperhatikan proses 

belajarnya. S merasa orang tuanya hanya mengerti kalau S berangkat sekolah saja 

tidak dengan pemantauan proses belajar ketika di rumah maupun disekolah 

sehingga membuat S merasa kesulitan dalam mengatur semangat belajarnya 

karena tidak ada dukungan dari keluarganya. 

Wawancara berikutnya dengan (R). R adalah salah satu siswa kelas 10. 

menyatakan bahwa saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas, cenderung tidak 

bersemangat memperhatikan materi, mudah menyerah ketika ada tugas yang 

rumit, serta malas memperhatikan guru saat menjelaskan,  R sering terlambat 

beberapa kali mengikuti pembelajaran, R ketika memiliki jadwal belajar ketika 
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dirumah. Orang tua R tidak pernah bertanya terkait proses pembelajaranya ketika 

disekolah. R tidak memperdulikan nilai yang di dapatkannya. 

Pada wawancara dengan (P) kelas 10, menyatakan P ketika sekolah sering 

berangkat terlambat, ketika malam lebih sering keluar untuk main dari pada 

belajar dirumah, P tidak pernah mengerjakan tugas sekolah ketika dirumah, P 

menyontek pekerjaan tugas temannya ketika dikelas, P menyatakan bahwa dirinya 

terkadang tidak berangkat sekolah karena ketiduran habis keluar malam pulang 

pagi, orang tua P tidak begitu memperhatikan dirinya, sehingga P mencari 

kenyamanan di luar rumah dengan bermain sampai larut pagi, orang tua P tidak  

memperhatikan proses belajarnya, P sangat sulit memantau dirinya untuk belajar 

secara rajin seperti teman-temannya, P juga mengatakan kalau tidak mempunyai 

strategi khusus dalam menyelesaikan tugas yang sulit. Motivasi P juga tidak 

sebagus teman temannya, P pergi ke sekolah asal berangkat, dapat uang jajan 

tanpa ada tujuan untuk belajar mencari ilmu. 

Menurut Woolfolk (2016) faktor yang mempengaruhi Self Regulated 

Learning adalah motivasi. Siswa yang termotivasi untuk belajar memahami 

kenapa mereka harus belajar, sehingga tindakan mereka ditentukan oleh diri 

sendiri dan dikendalikan sendiri. Mc. Donald (Sardiman, 2014) menyatakan 

bahwa motivasi merupakan perubahan energi seseorang yang ditandai dengan 

munculnya perasaan, didahului oleh reaksi terhadap tujuan. Motivasi sangat 

penting dalam proses belajar, karena orang yang tidak mempunyai motivasi 

belajar tidak dapat terlibat dalam proses kegiatan belajar (Islamudin, 2012). 

Motivasi merupakan keadaan kepribadian yang mendorong keinginan seseorang 
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untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuannya (Ghufron & 

Risnawita, 2017).  

Motivasi merupakan bagian yang sangat penting karena motivasi 

memberikan dorongan untuk tindakan yang bertujuan dengan arah yang 

diinginkan baik fisik dan  mental, sehingga aktivitas menjadi bagian yang sangat 

penting dalam motivasi (Lee & Martin, 2017). Radosev, dkk (Slavin, 2019) 

menyatakan bahwa siswa yang mempunyai motivasi untuk mempelajari sesuatu 

maka akan lebih sadar dalam mengorganisasikan pembelajarannya, melaksanakan 

rencana pembelajarannya dan mengingat informasi yang sudah mereka dapatkan.  

Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Jika siswa 

mempunyai motivasi untuk belajar maka siswa akan lebih rajin ketika belajar 

(Kompri, 2015). Pada kegiatan belajar, motivasi dapat digambarkan sebagai daya 

penggerak umum untuk siswa supaya bisa memunculkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan mengarahkan kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan mata pelajaran yang diinginkan (Sardiman, 2014). Pada 

pembelajaran motivasi sangat dibutuhkan individu, karena individu yang tidak 

memiliki motivasi dalam belajar, individu tidak mungkin melakukan aktivitas 

belajar, hal ini pertanda bahwa sesuatu yang dikerjakan itu tidak menyentuh 

kebutuhannya (Djamarah, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Barrs dan Wijnia (2018) dalam penelitian 

yang berjudul The relation between task-specific motivational profiles and 

training of self regulated learning skills menunjukkan ada hubungan positif antara 

motivasi dan self regulated learning. Penelitian lain yang dilakukan Sagita dan 
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Mahmud (2019) dalam penelitian yang berjudul Peran Self Regulated Learning 

dalam hubungan Motivasi Belajar, Prokrastinasi dan Kecurangan Akademik 

menunjukkan ada hubungan positif antara motivasi belajar dengan self regulated 

learning. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyana, Bashori dan Mujidin 

(2015) dalam penelitian yang berjudul Peran Motivasi Belajar, Self-Efficacy, dan 

Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Self Regulated Learning pada Siswa 

menunjukkan ada hubungan positif antara motivasi belajar dan  self regulated 

learning pada siswa, semakin tinggi motivasi belajar, maka akan semakin tinggi 

self regulated learning. Sebaliknya semakin rendah motivasi belajar, maka akan 

semakin rendah self regulated learning. 

Menurut Baron dan Byrne (2005) bahwa Self Regulated Learning 

dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dukungan sosial ini melibatkan dukungan 

keluarga, dukungan fasilitas, dukungan informasi dan dukungan emosi. Bagi 

siswa yang mendapatkan dukungan sosial yang baik maka siswa akan termotivasi 

dan merasakan kenyamanan dalam belajar. Menurut Zimmerman (1989) terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi Self Regulated Learning yaitu lingkungan,  

teori sosial kognitif memberikan perhatian khusus pada pengaruh sosial dan 

pengalaman fungsi manusia, hal ini bergantung pada lingkungan itu mendukung 

atau tidak mendukung. Kristiyani (2016) menyatakan bahwa perkembagan Self 

Regulated Learning juga dipengaruhi oleh faktor di luar diri siswa yang sangat 

dekat dengan aktivitas belajarnya yaitu faktor keluarga.  

Muray dan Rossenbalm (2017) memaparkan bahwa kemampuan regulasi 

diri atau Self Regulated  pada individu dapat berkembang dari interaksi dan 
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dukungan, pemberian motivasi dan pelatihan dari lingkungan di sekitarnya. 

Karena siswa mulai belajar regulasi diri berawal di rumah atau dengan keluarga 

(Woolfolk, 2009). Kemampuan regulasi diri berpengaruh sangat penting bagi 

perkembangan remaja, yang menjadi keberhasilan pada bidang sekolah dan 

hubungan sosial, peran orang tua, teman sebaya, dan teman dekat mempengaruhi 

perkembangan regulasi diri pada remaja (Farley & Kim-Spoon, 2014). 

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, 

dan menyediakan realisasi fungsi instrumental dan fungsi-fungsi dasar ekspresif 

keluarga (Lestari, 2012). Baron dan Byrn (2005) sebagian besar interaksi orang 

tua dengan anak mempunyai implikasi  masa depan karena keluarga merupakan 

tempat dimana kita belajar menjalin hubungan dengan orang. Menurut Elis, dkk 

(Lestari, 2012) dukungan keluarga merupakan interaksi yang dikembangkan oleh 

orang tua yang ditandai dengan kasih sayang orang tua, kehangatan, persetujuan, 

dan berbagai perasaan positif orang tua terhadap anak. Hal ini memastikan bahwa 

dukungan keluarga memungkinkan anak merasa nyaman di depan keluarga dan 

anak diakui sebagai individu. Baron, dkk (Adicondro & Pusnamasari, 2011) 

menyatakan bahwa dukungan sosial adalah kenyamanan fisik dan psikologis yang 

diberikan oleh teman dan keluarga. Selain sistem dukungan sosial, dukungan 

orang tua juga berpengaruh dengan kesuksesan akademik remaja, gambaran diri 

yang baik, harga diri, percaya diri, dan tentang kesehatan mental remaja (Dami & 

Pariaes, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ayunani dan Anggaraeni (2018) dalam 

penelitiannya yang berjudul Hubungan Persepsi Dukungan Sosial Keluarga 
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Dengan Self Regulated Learning Mahasiswi Program Magister USU yang Telah 

Menikah menunjukkan ada hubungan positif antara persepsi dukungan sosial 

keluarga dengan self regulated learning pada mahasiswi S2 USU yang telah 

menikah. Penelitian lain yang dilakukan Saputra dan Daliman (2021) dalam 

penelitian Parental Social Support and Achievement Motivation on Self- 

Regulated Learning Strategy with an Interest as a Mediator Variabel terdapat 

pengaruh antara dukungan sosial orang tua dengan Self Regulated Learning. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Adicondro dan Purnamasari (2011) dalam 

penelitian yang berjudul Efikasi Diri, Dukungan Sosial Keluarga Dan Self 

Regulated Learning Pada Siswa Kelas VIII menunjukkan ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan self regulated 

learning pada siswa kelas VIII. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam melalui penelitian dengan judul “Hubungan Antara Dukungan 

Keluarga Dengan Motivasi Belajar terhadap Self Regulated Learning Pada Siswa 

SMA”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara dukungan keluarga dan motivasi belajar dengan Self Regulated 

Learning pada siswa SMA. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan secara praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaat ini sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan psikologi, terutama psikologi pendidikan tentang hubungan 

antara dukungan keluarga dan motivasi belajar dengan self regulated learning 

pada siswa SMA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan informasi terkait hubungan antara dukungan keluarga dan 

motivasi belajar dengan self regulated learning pada siswa SMA. 

b. Bagi orang tua 

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menambah pemahaman 

mengenai peran keluarga dalam pemantauan proses sekolah anak, 

menambah pemahaman tentang pentingnya mengetahui hubungan antara 

dukungan keluarga terhadap self regulated learning. 

c. Bagi Sekolah 

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menambah pemahaman 

mengenai peran guru dan keluarga dalam pemantauan proses sekolah 

siswa, menambah pemahaman tentang pentingnya memberikan edukasi 

kepada siswa terkait pemanfaatan waktu untuk belajar yang efektif 
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d. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna menyempurnakan 

hasil penelitian ini. 

 

 


