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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan individu agar individu 

memiliki kemajuan dalam bertingkah laku kearah yang lebih baik. Tujuan belajar 

akan tercapai dengan hasil yang maksimal jika siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik (Yulianti, Sano & Ifdil 2016). Untuk saat ini semua 

kegiatan pembelajaran di sekolah dan universitas dilakukan di rumah masing-

masing melalui aplikasi yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk memutus mata 

rantai penularan COVID-19 dan sebagai gantinya melakukan kegiatan 

pembelajaran secara daring (Pratiwi, 2020).  

Sementara sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, para 

pendidik menerapkan pembelajaran online dengan berbagai cara. Banyak sekolah 

menggunakan metode online untuk memberikan tugas kepada siswa. Penugasan 

dilakukan melalui berbagai media sosial yang tersedia, terutama grup WhatsApp. 

Itu merupakan format tugas yang dinilai efektif untuk pembelajaran jarak jauh, 

dalam keadaan darurat terkait corona seperti saat ini. Konsekuensinya, pengenalan 

konsep mengenai suatu pelajaran sebagaimana yang diterapkan dalam 

pembelajaran tatap muka tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam kelas tatap 

muka, pertama-tama kita menyampaikan konsep pembelajaran dan tujuannya. 

Kemudian pembelajaran berlanjut sampai pemahaman dan pengembangannya 

(Jannah & Santoso, 2021). 
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Dalam pembelajaran daring siswa telah mengalami perubahan dan 

kemandirian belajar siswa dituntut untuk lebih tinggi, tetapi keadaan sebenarnya 

di lapangan berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa banyak siswa masih 

menganggap proses pembelajaran daring adalah proses pembelajaran sepele, 

seperti bermain game, tidur di kelas online, tidak mengumpulkan pekerjaan 

rumah, malas, membatasi diri, menganggap sulit belajar tanpa tatap muka, dan 

masih banyak lagi (Widiatmoko & Herlina, 2021).  

Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor 

HK.01.08/Menkes/4242/2021 Nomor 440-7 Tahun 2021 tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid19. Keputusan tersebut 

pada dasarnya membolehkan peserta didik kembali ke sekolah dengan 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Kebijakan yang tertuang dalam SKB Empat 

Menteri, tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka 

diperbolehkan.  

Adanya peralihan perubahan tersebut memiliki berbagai dampak yang 

seringkali menjadi permasalahan terhadap pelaksanaannya jika tidak mampu 

untuk diadaptasi kembali. Hal tersebut karena adanya perbedaan yang tajam 

dalam pelaksanaan sistem pembelajaran online (daring) beralih ke tatap muka 

(luring) yang dialami oleh peserta didik, pendidik dan orang tua siswa. (Sari, 

2020). Peralihan dari pembelajaran daring ke tatap muka seringkali membuat 

siswa tidak mampu dalam memaksimalkan waktu dengan baik, atau sering 
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menunda-nunda terhadap tugas akademiknya dengan kegiatan yang tidak 

bermanfaat maka memiliki potensi mengakibatkan kegagalan atau terhambatnya 

seorang siswa meraih kesuksesan (Savira & Suharsono, 2013). 

Agar mencapai keberhasilan dan kesuksesan, pelajar harus mampu 

mengatur dirinya dalam belajar untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada agar 

bisa menjadi pelajar yang berhasil dalam pendidikannya (Dembo, 2004). 

Kemampuan untuk mengatur belajar merupakan kemampuan siswa untuk 

mengatur diri sendiri dan menjadi metakognitif, termotivasi, dan aktif secara 

perilaku dalam proses belajar mereka sendiri (Zimmerman, 1989). Siswa dengan 

kemampuan self-regulated learning yang baik mampu mengatur dan membagi 

aktivitas-aktivitasnya pada waktu dan proporsi yang tepat sesuai dengan prioritas 

dan minatnya, sehingga pekerjaan atau aktivitasnya dapat selesai tepat waktu dan 

merasa senang (Suroso dkk., 2021). Siswa yang menerapkan self regulated 

learning dalam dirinya bisa mengaplikasikan langkah-langkah dan strategi belajar 

berdasarkan regulasi diri, seperti membuat rangkuman materi, membuat kata-kata 

kunci dengan istilah yang lucu yang mudah di ingat (Fasikhah & Fatimah, 2013). 

Siswa dengan self regulated learning yang buruk dapat menyebabkan 

gangguan mental setelah memasuki pendidikan lanjutan, kebiasaan belajar yang 

buruk seperti belajar dalam waktu lama atau merasa tidak nyaman menjelang 

ujian, bolos, menyontek, mencari bocoran ujian pertanyaan (Desmita, 2009). 

Siswa dengan self regulated learning yang buruk memiliki masalah seperti, 

motivasi yang rendah, malas dalam belajar, kurang percaya diri, belajar atau 

membaca tapi mudah lupa, tidak memiliki tujuan dalam belajar, merasa tidak 
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memiliki waktu belajar karena kegiatan lain, sering lupa mengerjakan tugas dan 

mengumpulkan tugas tidak tepat waktu (Fasikhah & Fatimah, 2013). 

Inten News edisi Senin, 15 Juni 2020 memberitakan bahwa sebanyak 55 

siswa di SMA Negeri 14 Palembang melakukan kecurangan saat mengerjakan 

ujian semester secara online atau dalam jaringan (daring). Akibatnya aplikasi 

ujian mereka terkunci. Siswa yang melakukan kecurangan dikarenakan kurang 

percaya diri dalam mengerjakan soal, malas memahami mata pelajaran, adanya 

kesempatan karena tidak di pantau langsug oleh guru. Masalah ini sangat di 

sayangkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Palembang karena siswa tidak 

jujur dalam mengerjakan ujiannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru Bimbingan Konseling 

di salah satu SMA di daerah Jepara mengatakan bahwa perubahan sistem 

pembelajaran dari Pembelajaran Jarak Jauh secara daring atau online ke 

Pembelajaran Tatap muka secara terbatas membuat siswa menjadi pasif dalam 

menyampaikan hasil pemikirannya, sehingga menyebabkan pembelajaran yang 

terkesan membosankan. Siswa juga merasa lebih sulit dalam menetapkan tujuan 

pembelajaran, membagi waktu belajar, memahami materi-materi yang 

disampaikan serta bingung mana yang harus dipelajari. Apabila hal ini terus 

terjadi maka proses pembelajaran yang dilakukan tentunya tidak akan 

membuahkan hasil yang maksimal atau bahkan tidak adanya kemajuan dalam 

hasil belajar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek pertama berinisial (D), subjek 

merupakan siswa kelas XI yang menyatakan bahwa dirinya kurang mandiri dalam 
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belajar, karena masih sulit membagi waktu antara belajar dan bermain. Subjek 

hampir tidak pernah mengikuti pembelajaran daring disebabkan keasyikan 

bermain  game di malam hari bersama- temannya. Ketidakdekatan dengan teman-

temannya membuat waktu belajar subjek tersita dikarenakan rasa sungkan untuk 

menolak. Aktivitas bermain game sampai lupa waktu dilakukan semata-mata 

untuk melampiaskan stress yang dirasakan karena ketidakmampuan subjek ketika 

harus belajar daring. 

Subjek  kedua berisial (A) duduk di bangku SMA kelas XII menyatakan 

bahwa kurang mampu mengatur diri dalam belajar. Subjek kurang percaya akan 

kemapuannya, sulit fokus, sering bermalas-malasan dan mudah bosan, 

dikarenakan kurang adanya dorongan dan arahan dari teman-teman dekatnya 

terkait proses belajar. Ketidakdekatan dengan teman-temannya membuat subjek 

merasa bingung atau bimbang ketika dihadapkan pada permasalahan dalam 

belajar, serta subjek seringkali lalai dalam mengerjakan tugas sekolah. 

Subjek ketiga berinisial (M) kelas XI yang menyatakan bahwa dirinya 

kurang optimal mengatur waktu untuk belajar dikarenakan dirinya suka bermalas-

malasan dalam mengerjakan tugas sekolah dan sering merasa bosan serta jenuh 

ketika jam pelajaran berlangsung. Subjek sering menyepelekan semua kegiatan 

yang berkaitan dengan belajar karena tidak yakin akan kemampuannya dalam 

belajar ataupun menjalin hubungan dengan orang lain. sehingga subjek kesulitan 

menemukan teman untuk mengarahkan aktivitas belajar yang baik 

Salah satu faktor yang mempengaruhi self-regulated learning adalah self-

efficacy. Self-efficacy mengacu pada keyakinan pribadi tentang kemampuan 
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seseorang untuk belajar atau melakukan keterampilan pada tingkat yang 

ditentukan (Cobb, 2003). Self-efficacy (faktor pribadi) didefinisikan sebagai 

keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mengatur dan 

menerapkan tindakan yang diperlukan untuk belajar atau melakukan pada tingkat 

tertentu (Dibenedetto, 2018). Siswa dengan efikasi diri yang tinggi menunjukkan 

usaha yang lebih besar, ketekunan, dan ketahanan ketika terlibat dalam tugas-

tugas yang menantang (Woolfolk, 2017). Menurut (Schunk, 2012), siswa dengan 

efikasi diri tinggi dapat dengan benar memecahkan lebih banyak masalah 

dibandingkan siswa dengan efikasi diri rendah dan memilih untuk memecahkan 

kembali masalah yang terlewatkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2020) yang berjudul “Peran Self-

Efficacy terhadap Self-regulation Siswa pada Pembelajaran Jarak Jauh di SMA 2 

Bukittinggi” yang melibatkan 359 siswa dari kelas 10, 11, dan 12 menunjukkan 

adanya hubungan postif antara self-efficacy dan self-regulation. Artinya semakin 

tinggi tingkat self efficacy seseorang maka semakin tinggi pula tingkat self-

regulationnya, begitu pula sebaliknya. 

Menurut Zimmerman (1990), faktor lain yang mempengaruhi self-regulated 

learning adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari teman, 

lingkungan tetangga dan aktivitas dalam masyarakat (Dalyono, 2009).  Menurut 

Santrock (2003) Pada masa remaja, figur yang banyak memainkan peran penting 

adalah teman sebaya (peer) dan orang tua. Ketika usia remaja, individu akan 

membentuk ikatan (attachment) lebih erat dengan teman sebayanya (peer). 

Hurlock (1980) juga menjelaskan bahwa teman sebaya memiliki dampak yang 
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lebih besar pada sikap, minat, penampilan, dan perilaku daripada pengaruh 

keluarga karena remaja menghabiskan lebih banyak waktu di luar dengan teman 

sebayanya. 

Menurut Bowlby (Laumi & Adyanti, 2012), keterikatan merupakan pusat 

ikatan emosional yang abadi antara seorang individu dengan orang-orang penting 

dalam hidupnya. Neufeld (2004) berpendapat bahwa peer attachment adalah 

hubungan intrinsik antara seorang anak dan teman-temannya, baik dengan 

seseorang atau kelompok sebayanya. Melalui ikatan ini, anak akan melihat dan 

meniru semua perilaku, cara berpikir, dan memahami semua perilaku teman 

sebayanya. Teman sebaya akan menjadi mediator dari hal yang baik, yang terjadi, 

yang penting, dan mereka bahkan memiliki pandangan mengenai dirinya. Remaja 

dengan peer attachment mampu bekerja sama dan memecahkan masalah dengan 

baik ketika mereka bingung dan frustasi dalam proses pemecahan masalah 

(Rasyid, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian Royanita (2021) yang berjudul “Pengaruh Peer 

Attachment terhadap Self-Regulated Learning pada Remaja di Masa Pandemi 

Covid-19” yang melibatkan 117 subjek, yang menunjukkan adanya hubungan 

positif antara peer attachment dan self-regulated learning. Artinya, semakin 

tinggi peer attachment pada remaja, maka akan semakin baik self regulated 

learning nya. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam melalui penelitian dengan judul “Hubungan antara Self Efficacy dan 

Peer Attachment dengan Self-Regulated Learning pada Siswa SMA”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

secara empiris mengenai hubungan antara self-efficacy dan peer attachment 

dengan self-regulated learning pada siswa SMA. 

C. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik 

maupun secara praktis kepada beberapa pihak. Adapun diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan psikologis terutama dalam bidang psikologi pendidikan 

berkaitan dengan hubungan antara self efficacy dan peer attachment dengan 

self-regulated learning. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai hubungan antara self efficacy dan peer attachment 

dengan self-regulated learning, khususnya mengenai bagaimana 

seharusnya bisa mandiri dalam belajar. 

b. Bagi sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai hubungan antara self efficacy dan peer attachment 
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dengan self-regulated learning, sehingga sekolah dapat mendorong siswa 

untuk memiliki kemampuan mandiri dalam belajar. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna 

menyempurnakan hasil penelitian ini. 

  


