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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan untuk mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut UU RI No. 20/ 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional jenis dari pendidikan menengah salah satunya adalah sekolah 

menengah kejuruan (SMK).  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan kejuruan 

yang tujuan utamanya mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja andal dengan 

mengutamakan kemampuan kejuruan yang sudah siswa pilih. Rencana strategis 

Depdiknas 2005-2009 dan rancangan 2010-2014 yang bertujuan mengubah 

komposisi perbandingan jumlah SMK dan SMA dari 30:70 menjadi 67:33 pada 

tahun 2014 juga menuntut pentingnya pengembangan sumber daya manusia siswa 

SMK. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan salah satu dari jenis 

pendidikan formal yang ada di Negara kita, dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, tentu harus diimbangi dengan kualitas kelulusan siswa yang 

agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan memasuki lapangan kerja. 

Remaja dapat dikatakan sebagai kelompok dari generasi muda yang sedang 

belajar di suatu lembaga pendidikan. Khususnya peserta didik yang bersekolah di 

SMK harus lebih kreatif karena SMK diharapkan setelah lulus akan siap bekerja. 

Pendidikan merupakan usaha dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri yang 

dimiliki, sehingga akan menghasilkan kepribadian, kecerdasan dan ketrampilan 

untuk diri sendiri dan masyarakat.  

Sesuai dengan tujuan dari SMK adalah sebagai salah satu penerus bangsa 

yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana 

yang diharapkan oleh dunia kerja, tamatan, SMK diharapkan memiliki kompetensi 

kerja yang sesuai dengan pekerjaan. Siswa SMK harus mampu menghasilkan lulusan 

yang bermutu dan siap kerja, memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaannya. 
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Remaja itu dituntut untuk mandiri agar dapat menyelesaikan tugas 

perkembangan selanjutnya. Pencapaian kemandirian sebagai salah satu tugas 

perkembangan pada masa remaja sangat penting karena keberhasilan melakukan 

tugas perkembangan akan menimbulkan kebahagiaan dan keberhasilan pelaksanaan 

tugas perkembangan lainnya kelak, sedangkan kegagalan menimbulkan 

ketidakbahagiaan, ketidaksetujuan masyarakat, dan kesulitan dalam pelaksanaan 

tugas perkembangan selanjutnya.  

Oleh karena itu, siswa SMK diharapakan dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan yang ada dan mengikuti perkembangannya, supaya tidak terjadi 

kekeliruan bahwa sebagian besar lulusan SMK setelah selesai studinya cenderung 

untuk berupaya mencari pekerjaan. Siswa SMK dituntut juga bisa meneruskan ke 

Penguruan Tinggi, bukan hanya sebagai tenaga kerja dan memiliki lapangan kerja 

sendiri. 

Fenomena umum yang terjadi pada pelajar saat ini adalah sebagian perilaku 

pelajar remaja banyak menghabiskan waktu hanya untuk urusan hiburan semata 

dibandingkan dengan urusan akademik. Hal ini terlihat dari kebiasaan senang jalan-

jalan, main game, menonton televisi dan suka menunda waktu belajarnya. Untuk 

mendapatkan prestasi akademis yang memuaskan diperlukan adanya kesiapan belajar 

yang mencakup kesiapan mental dan keterampilan belajar. Salah satu keterampilan 

belajar yang mempunyai peran penting dalam menentukan kesuksesannya adalah 

kemampuan meregulasi diri dalam belajar atau disebut juga dengan self-regulated 

learning.  

Dari hasil wawancara kepada sebagian siswa-siswi SMK N 2 Buduran, pada 

jurusan Akuntasi umumnya mereka kurang memiliki keinginan untuk bekerja keras 

untuk meraih keberhasilan yang diinginkan. Siswa tersebut pada umumnya hanya 

belajar saat menghadapi ujian dan kalau ada tugas. Mereka jarang sekali belajar 

secara rutin dan menggunakan proses pembelajaran yang benar. Seperti, mereka 

tidak memiliki jadwal belajar dan hanya akan belajar pada waktu ada ujian. 

Keyakinan belajar siswa yang rendah akan menjadi hambatan yang sangat 

berarti pada proses pembelajaran, karena dapat mengakibatkan prestasi belajar siswa 

rendah. Oleh karena itu guru diharapkan dapat meningkatkan keyakinan belajar 

siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Menurut Alsa (Arjanggi & 
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Suprihatin, 2010), teori belajar sosial kognitif sudah menjelaskan konsep ideal 

pembelajaran berdasar regulasi-diri dengan cakupan mekanisme pembangkitan diri 

dan pemantauan diri atas pikiran, perasaan, dan perilaku dengan tujuan untuk 

mencapai sasaran yang dapat membantu mengatur waktu dan mengendalikan diri 

pada sistem pembelajarannya, yang dalam psikologi terwujud pada istilah self-

regulated learning (SRL). Remaja diharapkan mampu mengintegrasikan pengalaman 

masa lalu dengan tantangan di masa kini dan mendatang, serta mampu membuat 

rencana untuk masa depan. Kemampuan tersebut dapat tercermin pada kemampuan 

remaja untuk membuat rencana strategi belajar serta target yang ingin dicapai dalam 

belajar. Kemampuan remaja untuk membuat rencana strategi belajar serta target yang 

ingin dicapai dalam belajar merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh 

siswa yang memiliki self-regulated learning (SRL). Self-regulated learning 

merupakan sebuah strategi yang sangat bagus untuk meningkatkan pembelajaran dan 

pemantauan akan prestasi yang diperolehnya. 

Self-regulated learning merupakan proses metakognisi yang mengatur proses 

perencanaan, pemantauan atau monitoring, dan evaluasi dalam aktivitas belajar yang 

dalam pemprosesan tersebut dilandasi oleh self efficacy dan komitmen pencapaian 

tujuan belajar atau tugas-tugas akademik, sehingga tujuan belajar atau penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan dapat tercapai. 

Schunk & Zimmerman (1989) menegaskan bahwa individu yang bisa 

dikatakan sebagai self-regulated learning adalah individu yang secara metakognisi, 

motivasional dan behavioral aktif ikut serta dalam proses belajar mereka. Individu 

tersebut dengan sendirinya memulai usaha belajar mereka secara langsung untuk 

memperoleh pengetahuan dan keahlian yang mereka inginkan tanpa bergantung pada 

guru, orang tua, dan orang lain. Pada proses self-regulated learning terdapat tiga hal 

yang saling mempengaruhi secara timbal balik yaitu self efficacy (keyakinan diri, 

motivasi, dan tujuan (goals). Stategi self - regulated learning merupakan tindakan 

dan proses yang diarahkan untuk menggunakan informasi atau keterampilan yang 

meliputi cara, tujuan dan persepsi siswa yang bersifat instrumental. Strategi-strategi 

tersebut memanfaatkan motode - metode seperti mengatur dan mengubah informasi 

serta penggunaan bantuan memori.  
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Self-regulated learning penting bagi semua jenjang akademis dan dapat 

diajarkan, dipelajari, dan dikontrol. Umumnya, siswa SMK yang berhasil adalah 

siswa yang menggunakan strategi self-regulated learning dan sebagian besar sukses 

di sekolah. Zimmerman dan Martinez-Pons (1990) menemukan bahwa ada hubungan 

yang erat atau positif antara self-efficacy dan self-regulated learning. Secara ringkas, 

hubungan antara self-efficacy dan self-regulated learning menunjukkan bahwa 

individu dengan self-efficacy rendah tidak menggunakan strategi self-regulated 

learning sebanyak individu dengan self-efficacy tinggi. 

Ketika seorang pelajar tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, sering 

mengulur waktu dengan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat sehingga waktu 

terbuang dengan sia-sia, tugas terbengkalai dan penyelesaian tugas tidak maksimal, 

maka karakter ini perpotensi mengakibatkan kegagalan atau terhambatnya seorang 

pelajar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Sehingga menimbulkan 

ketidakyakinan siswa pada saat akan mengerjkan tugas – tugas sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman (1990) 

mengajukan sebuah skema konseptual mengenai akademik self-regulation yang 

meliputi enam kunci proses belajar tersebut adalah: a. self-efficacy; b. penggunaan 

strategi; c. manajemen waktu; d. self-observation; e. struktur lingkungan; dan f. 

pencarian bantuan. 

Self-efficacy merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri individu. 

Konsep self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Self-efficacy mengacu 

pada persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasi dan 

mengimplementasi tindakan untuk menampilkan kecakapan tertentu. Secara garis 

besar, self efficacy terbagi atas dua bentuk self efficacy yang tinggi dan self efficacy 

yang rendah. Self-efficacy membantu pengembangan bakat pendidikan dengan 

keterlibatan dalam kegiatan belajar. Siswa yang memiliki self efficacy yang tinggi 

cenderung memilih terlibat langsung dalam semua kegiatan yang diberikan, 

sedangkan siswa yang memiliki self efficacy rendah cenderung menghindari tugas 

dan tidak mau terlibat langsung. Siswa yang memiliki self efficacy tinggi 

menganggap kegagalan sebagai akibat dari kurangnya usaha yang keras, 

pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan, siswa yang memiliki self efficacy rendah 
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akan menjauhi tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang sebagai 

ancaman bagi mereka.  

Self- efficacy adalah suatu keadaan dimana seseorang yakin dan percaya 

bahwa mereka dapat berhasil melakukan sesuatu secara efektif. Self-efficacy sebagai 

pertimbangan seseorang akan kemampuannya untuk mengorganisakan dan 

menampilakan tindakan yang diperlukan dalam mencapai tugas yang diinginkan. Hal 

ini tergantung pada jenis keerampilan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang, 

tetapi berhubungan dengan keyakinan tentang apa yang apa dilakukan menyangkut 

seberapa besar usaha yang dikeluarkan seseorang dalam suatu tugas dan seberapa 

lama ia akan bertahan. Keyakinan yang kuat akan kemampuan diri menyebabkan 

seseorang terus berusaha sampai tujuan yang tercapai. Namun, apabila keyakinan 

akan kemampuan diri tidak kuat, seseorang akan cenderung mengurangi usahanya 

bila menemui masalah.  

Zimmerman dan Martinez-Pons (1990) menunjukkan bahwa self-efficacy dan 

self-regulated learning sangat berkorelasi. Secara ringkas, hubungan antara self-

efficacy dan self-regulated learning menunjukkan bahwa individu dengan self-

efficacy rendah tidak menggunakan strategi self-regulated learning sebanyak 

individu dengan self-efficacy tinggi. Individu dengan self-effficacy yang tinggi untuk 

suatu topik tertentu percaya pada kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tugas, 

menemukan jawaban yang benar, mencapai tujuan, dan sering mengungguli teman-

temannya. Ketika individu memiliki atau memelihara self-efficacy dalam pelajaran 

atau keterampilan tertentu, proses regulasi diri tercipta dan dipelihara. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa remaja mengalami kondisi ketidakyakinan 

akibat perubahan fisik dan psikologis, sehingga dalam kondisi yang demikian remaja 

menghadapi berbagai tuntutan dari dalam diri dan lingkungan. Oleh karena itu akan 

mengarahkan remaja pada kondisi yang semakin sulit untuk menjalani masa remaja. 

Sedangkan self efficacy, remaja memiliki keyakinan melakukan berbagai tugas untuk 

mencapai tujuan, mampu menghadapi rintangan yang terkait dengan tuntutan dan 

perubahan yang ada pada diri maupun lingkungannya. Keberhasilan ini akan 

mengarahkan remaja cenderung berperilaku adaptif dan semakin mudah untuk 

menjalani proses belajar yang lebih baik. Self eficacy juga akan mempengaruhi 

seberapa besar usaha yang dilakukan remaja dalam menghadapi konflik akibat 
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berbagai tuntutan dari dalam diri dan lingkungannya serta perubahan-perubahan yang 

mereka alami selama masa remaja. Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti 

melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-

efficacy dengan self-regulated learning pada remaja. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara self efficacy dengan self-

regulated pada remaja”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy 

dengan self-regulated learning pada remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis: 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi fakultas psikologi 

khususnya di bidang psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan.  

2. Manfaat Praktis :  

Dengan penelitian ini, maka diharapkan pendidik beserta orangtua mengetahui 

peran penting Self-efficacy sebagai salah satu aspek psikologi yang dapat 

menunjang prestasi anak agar lebih optimal, khususnya dibidang - bidang 

tertentu, dan dapat menerapkan metode bimbangan dan pengajaran yang lebih 

baik agar dapat meningkatkan Self-efficacy yang dimiliki siswa sehingga prestasi 

yang diraih siswa juga diharapkan dapat mencapai taraf yang lebih baik.  

 


