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Kata Pengantar 

 

Segala puji dan syukur tertuju kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala 

kenikmatan kepada kami, sehingga kami mampu menyelesaikan buku ini.  

Buku ini kami tulis berdasarkan hasil penelitian yang kami lalukan terkait regulasi diri 

dalam belajar (self regulated learning). Berdasarkan hasil penelitian yang kami lalukan, 

diketahui bahwa self regulated learning (SLR) memiliki hubungan dan kontribusi 

terhadap banyak aspek seperti pretasi akademik, prokrastinasi dan kecerdasan emosi 

yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk membagi hasil 

penelitian kami. Kami membuat buku ini sebagai panduan dalam pelaksaan pelatihan 

SLR bagi pelajar maupun mahasiswa.  

Harapan kami adalah semoga buku ini bermanfaat bagi para trainer dan bagi para 

peserta pelatihan yakni pelajar dan atau mahasiswa, sehingga menjadi pribadi yang 

lebih berkualitas.  
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Pentingnya Self Regulated Learning 

Individu dengan regulasi diri dalam belajar (self reguleted learning) yang bagi akan 

mampu mengenali kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, merencanakan segala 

aktivitasnya yang berhubungan dengan belajar, menjalankannya kemudian 

mengevaluasi kembali dan merencanakan kembali. Self regulasi diri merupakan siklus 

yang tidak terhenti.  

 

Individu yang menginginkan kesuksesan dalam belajar dengan memperoleh hasil 

belajar dan kualitas belajar yang baik salah satu caranya dengan melakukan regulasi 

diri belajar. Latipah (2010) terdapat korelasi positif yang sangat signifikan antara 

prestasi akademik dengan penggunaan strategi regulasi diri dalam belajar. Selain itu, 

ttrategi self regulated learning juga dapat digunakan bagi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam belajar. Strategi self-regulated learning terdiri dari beberapa 

kompenen yaitu self-evaluating, organizing and transforming, goal setting and 

planning, seeking information, keeping records and monitoring, environment 

structuring, self-consequating, rehaering and memorizing, seeking social assistanca, 

reviewing and records (Zimmerman, 1989). 

 

Regulasi diri belajar yang  baik selain berdampak pada prestasi akademik, juga dapak 

menunurunkan tingkat prokrastinasi akademik, meningkatkan kecerdasan emosi, 

keyakinan diri (self-efficacy), kontrol diri, motivasi, dukungan sosial, keahlian dan gaya 

penyelesaian masalah (Saraswati, 2017; Zimmerman, 1989).  

 

Jenis Intervensi Psikologis 

Intervensi yang digunakan adalah pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu teknik 

intervensi psikologis dimana individu belajar dalam kelompok kecil, dalam rentang 

waktu tertentu, dengan mempelajari pengetahuan dan pengalaman tertentu, untuk 

mengubah pikiran, perasaan dan perilakunya terhadap hal tertentu sehingga 

membuatnya lebih berfungsi secara psikologis. 

 

Tujuan Intervensi Psikologis 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelajar dan 

atau mahasiswa dalam meregulasi diri dalam belajar.  

 

Peserta Intervensi Psikologis 

Pelatihan ini dapat diikuti oleh pelajar maupun mahasiswa, guna mendukung kegiatan 

belajar. Jumlah peserta pelatihan antara 5 hingga 10 orang. 
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Pihak yang Terlibat dalam Intervensi Psikologis  

Pelatihan ini melibatkan psikolog sebagai trainer atau sarjana psikologis yang terlatih.  

 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Intervensi Psikologis 

Pelatihan ini dilaksanakan dalam 6 sesi pertemuan dengan jeda waktu 3 hari diantara 

sesi pertemuan. 

 

Setting tempat Pelaksanaan Intervensi Psikologis 

Pelatihan ini menggunakan setting tempat dengan pencahayaan yang terang. Bisa 

menggunakan kursi untuk tiap-tiap peserta, dan untuk trainer.  

 

Media Intervensi Psikologis 

Peralatan yang digunakan dalam pelatihan ini adalah komputer atau laptop dan LCD 

untuk menampilkan materi. Dalam keadaan terpaksa dapat digunakan papan tulis dan 

spidol. Perlengkapan yang digunakan adalah kertas HVS, dan alat tulis, speaker, video 

motivasi 

 

Prosedur Pelaksanaan Intervensi Psikologis  

Pelatihan ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: 

 

SESI WAKTU KEGIATAN URAIAN KEGIATAN 

1. 60 Menit Perkenalan dan 
Kontrak bersama 
peserta 

Tujuan : 
1. Membangun relasi antar peserta dengan 

trainer agar selama proses intervensi 
semua peserta merasa nyaman. 

2. Subjek memahami tujuan dari pemberian 
intervensi ini. 

3. Membuat kontrak antara trainer dan 
peserta untuk proses intervensi. 
 

Peralatan : 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Kertas HVS 
4. Alat tulis 

 
Tahapan : 
15 menit  : Trainer memberikan salam kepada 

peserta dan memulai sesi ini 
dengan membaca basmalah, 
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setelah itu trainer memperkenalkan 
biodata diri. Peneliti 
mempersilahkan peserta untuk 
memperkenalkan diri satu persatu 
dengan memperkenalkan nama, 
kelas dan jurusan. Setelah semua 
peserta telah memperkenalkan diri, 
trainer memberikan name tag untuk 
dipakai peserta pada setiap sesinya 
supaya trainer mudah memanggil 
nama peserta. 

20 menit : 10 menit pertama trainer 
menggunakan media laptop dan lcd 
untuk membantu memudahkan 
menyampaikan tujuan dari 
diberikannya intervensi ini. 5 menit 
selanjutnya trainer membuat sesi 
tanya jawab dengan peserta 
tentang tujuan intervensi yang telah 
disampaikan trainer sebelumnya. 

15 menit : Trainer membagikan kertas HVS A4 70 
gram kepada peserta. Subjek 
diberikan instruksi untuk 
menuliskan tentang diri peserta 
sepanjang 2/3 halaman dan diakhiri 
dengan tanda tangan peserta. 
Sebelum melakukan tes ini, peserta 
diberikan inform consent sebagai 
tanda peserta telah mengijinkan 
dan akan berpartisipasi selama 
pelatihan.   

10 menit : Trainer membuat jadwal pemberian 
intervensi dengan peserta dan 
membuat skema Knowledge, 
Attitude, Practice (KAP) tentang 
akademik peserta, yang harus diisi 
oleh peserta setiap sesi selama 
proses pelatihan. Skema KAP akan 
diberikan pada masing-masing 
peserta, dimana peserta akan 
memantau perkembangan dirinya 
sendiri. trainer menutup sesi 
dengan membaca hamdalah dan 
memberikan salam. 

2 60 Menit Pengertian Self 
Regulated Learning 

Tujuan : 
1. Peserta memahami pengertian self regulated 

learning 
2. Peserta memahami model self regulated 

learning 
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3. Peserta mampu mengetahui karakteristik 
individu yang memiliki self regulated learning. 

 
Peralatan : 
1. Hand book SRL 
2. Laptop 
3. LCD 
4. Alat tulis 
Tahapan : 
5 menit : Trainer mengawali intervensi dengan 

salam dan berdo’a. Trainer 
menanyakan kabar peserta dan 
mendata kehadiran dari peserta 
intervensi. Trainer memberitahukan 
kepada peserta untuk menyiapkan 
peralatan alat tulisnya. 

15 menit : Trainer menjelaskan tentang apa yang 
dimaksud dengan self regulated 
learning yang sudah tercantum dalam 
hand book dan power point kepada 
peserta. 

20 menit : Trainer menjelaskan tentang model self 
regulated learning (The pintrich 
model). Trainer akan menjelaskan 4 
bagian pengaturan diri menurut 
pintrich (2000) dan memberikan 
contoh kasus dalam mengaplikasikan 
4 bagian pengaturan diri agar peserta 
lebih mudah memahami. 

10 menit : Trainer menjelaskan karakteristik 
individu yang memiliki self regulated 
learning. Trainer bertanya kepada 
peserta apakah mereka memiliki 
karakter yang telah dijelaskan 

10 menit : Trainer akan memberikan evaluasi 
dengan cara memberikan pertanyaan 
tentang apa yang diketahui peserta 
tentang self regulated learning. 
Sebutkan dan jelaskan tentang model 
self regulated learning. Peserta 
diminta untuk menuliskan karakter 
self regulated learning apa saja yang 
sudah dan belum dimiliki. Setelah 
menulis, peserta diminta 
mengumpulkan tulisannya kepada 
trainer, dan sebelum trainer menutup 
sesi dengan membaca hamdalah, 
peserta diminta untuk memindahkan 
nama peserta yang tercantum dalam 
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KAP. 

3 60 Menit Penerapan strategi 
SRL (Strategi 
kognitif) 

Tujuan : 
1. Peserta mampu mengerti tentang strategi 

metakognitif. 
2. Peserta  mampu membuka wawasan 

tentang 4 jenis kegiatan metakognitif 
3. Peserta memahami dan mengaplikasikan 

strategi metakognitif 
 
Peralatan : 

1. Hand Book SRL 
2. Laptop 
3. LCD 
4. Alat tulis 
5. Kertas HVS A4 

 
Tahapan : 
5 menit : Trainer mengawali intervensi dengan 

salam dan berdo’a. Trainer 
menanyakan kabar peserta dan 
mendata kehadiran dari peserta 
intervensi. Trainer memberitahukan 
kepada peserta untuk menyiapkan 
peralatan alat tulisnya.  

15 menit : Trainer membagikan kertas HVS A4 
kepada peserta. Peserta diminta 
untuk menuliskan dan menceritakan 
hambatan-hambatan yang dialami 
dalam proses belajar atau tentang 
akademis serta harapan atau 
keinginan yang diinginkan peserta. 

35 menit : Trainer menjelaskan tentang 4 jenis 
kegiatan metakognitif kepada peserta 
yaitu pemecahan masalah, 
pengambilan keputusan, berpikir 
kritis dan berpikir kreatif. Untuk 
memudahkan peserta memahami 
materi tersebut, trainer membagikan 
lagi kertas HVS A4 kosong kepada 
peserta. Peserta diminta untuk 
menuliskan apa yang akan dilakukan 
peserta terhadap permasalahan yang 
telah dituliskan sebelumnya. Dimulai 
dari cara pemecahan masalah 
peserta, peserta harus mengambil 
keputusan seperti apa, peserta harus 
berpikir kreatif untuk mencari solusi 
dari permasalahannya, serta berpikir 
kritis terhadap permasalahan yang 
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telah dituliskan sebelumnya. Setelah 
peserta selesai menuliskan hal 
tersebut maka peserta diminta untuk 
mengumpulkan kertas kepada 
trainer. 

5 menit : Trainer mengatakan kepada peserta 
bahwa mereka telah melakukan sesi 
ini dengan luar biasa. Untuk sesi 
selanjutnya, peserta harus lebih luar 
biasa lagi, karena kesuksesan semakin 
dekat. Trainer meminta peserta 
untuk memindahkan namanya yang 
berada dalam KAP, setelah itu trainer 
menutup sesi dengan membaca 
hamdalah bersama-sama. 

4 60 Menit Penerapan strategi 
kognitif 

Tujuan : 
1. Peserta mampu menjelaskan tentang 

jenis-jenis strategi kognitif. 
2. Peserta mampu mengidentifikasi jenis 

strategi kognitif yang dimiliki. 
3. Peserta mampu mengaplikasikan strategi 

kognitif. 
 
Peralatan : 

1. Hand Book SRL 
2. Laptop 
3. LCD 
4. Alat tulis 
5. Kertas HVS A4 

 
Tahapan : 
5 menit : Trainer mengawali intervensi dengan 

salam dan berdo’a. Trainer 
menanyakan kabar peserta dan 
mendata kehadiran dari peserta 
intervensi. Trainer memberitahukan 
kepada peserta untuk menyiapkan 
peralatan alat tulisnya. 

40 menit : Trainer menjelaskan tentang 4 garis 
besar strategi kognitif yaitu chunking, 
spatial, bridging, multipurpose. 
Trainer akan menjelaskan dengan 
media PPT dan menggunakan laptop, 
LCD serta handbook SRL. Trainer akan 
menjelaskan dengan cara langsung 
diberikan contoh pada materi 
pelajaran peserta, dengan tujuan 
peserta dapat mudah memahami 
strategi kognitif yang diberikan. 
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Peserta diminta untuk membuat 
catatan tentang apa yang telah 
disampaikan oleh trainer. 

10 menit    : Trainer melakukan sesi Tanya jawab 
dengan peserta. Jika tidak ada 
peserta yang bertanya maka trainer 
akan memberikan pertanyaan kepada 
peserta, untuk mengetahui peserta 
dapat memahami materi yang 
disampaikan atau tidak. 

5 menit : Trainer memberikan pujian terhadap 
peserta karena sudah mampu 
memilih strategi apa yang paling 
sesuai dengan peserta. Trainer 
menutup sesi dengan membaca 
hamdalah dan menyampaikan sampai 
bertemu pada sesi selanjutnya. 

5 60 Menit Penerapan strategi 
motivasional 

Tujuan : 
1. Peserta mampu memahami stressor yang 

dimiliki. 
2. Peserta memahami cara memecahkan 

stres. 
 
Peralatan : 

1. Laptop 
2. LCD 
3. Alat tulis 
4. Kertas HVS A4 

 
 
Tahapan : 
5 menit : Trainer mengawali intervensi dengan 

salam dan berdo’a. Trainer 
menanyakan kabar peserta dan 
mendata kehadiran dari peserta 
intervensi. Trainer meminta peserta 
mempersiapkan peralatan alat 
tulisnya. 

40 menit : Trainer mengembalikan kertas yang 
bertuliskan hambatan-hambatan 
peserta pada sesi 3 sebelumnya. 
Trainer menawarkan kepada peserta 
apakah terdapat hambatan-
hambatan yang lain. Setelah peserta 
menuliskan hambatannya, trainer 
menjelaskan jika hambatan tersebut 
adalah stressor bagi peserta. Selain 
peserta telah dibekali strategi 
metakognitif, peserta akan diberikan 
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strategi coping. Trainer akan 
menjelaskan tentang problem 
focused coping dan emotion focused 
coping. Setelah trainer menjelaskan 
strategi coping, peserta diminta 
menuliskan strategi coping yang 
akan diambil oleh peserta untuk 
menghadapi hambatan-hambatan 
yang dialami. 

5 menit : Setelah peserta memahami strategi 
coping, peserta diminta untuk 
menaikkan KAP nya. Trainer 
menyampaikan jika peserta telah 
menjadi orang yang luar biasa karena 
sudah mampu menjadi sejauh ini. 
Trainer menutup sesi ini dengan 
membaca hamdalah, salam dan 
sampai bertemu pada sesi 
selanjutnya. 

6 60 Menit Penerapan strategi 
motivasional 

Tujuan : 
1. Peserta masih mengingat materi 

pemecahan masalah pada sesi 
sebelumnya. 

2. Peserta termotivasi untuk meraih prestasi. 
 

Peralatan :  
1. Video motivasi 
2. Laptop 
3. Lcd 
4. Speaker 
5. Alat tulis 
6. Kertas HVS 

 
Tahapan : 
5 menit : Trainer mengawali intervensi dengan 

salam dan berdo’a. Trainer 
menanyakan kabar peserta dan 
mendata kehadiran dari peserta 
intervensi.  

10 menit : Trainer menanyakan bagaimana strategi 
coping yang dilkukan peserta apakah 
mengalami hambatan atau 
kebingungan. 

5 menit : Trainer menawarkan sesi Tanya jawab 
kepada peserta untuk presenter. 
Setelah presenter memberikan 
tanggapan atas pertanyaan yang 
diajukan, trainer menawarkan 
kepada peserta lain jika ingin 
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menambahkan tanggapan atas 
pertanyaan yang diajukan. Jika tidak 
ada yang bertanya maka trainer akan 
memberikan pertanyaan kepada 
peserta lain yang menjadi audience. 

5 menit : Trainer menyiapkan video yang akan 
ditampilkan kepada peserta dan 
trainer meminta peserta untuk 
memasukkan semua peralatan yang 
ada di meja. Trainer meminta semua 
peserta untuk focus melihat video 
yang akan ditampilkan.  

20 menit : Trainer memutarkan beberapa video 
yang dapat memotivasi peserta. 
Setiap satu kali pemutaran video 
trainer akan memberikan penjelasan 
sehingga peserta bisa lebih 
memahami makna dari video 
tersebut. 

10 menit : Trainer membagikan kertas HVS kepada 
peserta. Trainer meminta peserta 
menuliskan harapannya sampai 
mereka lulus dari SMK. Trainer 
meminta kepada peserta untuk 
menulis harapannya seindah 
mungkin jika perlu tambahkan 
gambar supaya lebih indah dan 
dapat memotivasi. 

5 menit : Trainer mengingatkan kepada peserta 
jika kesuksesan tidak didasarkan 
pada IQ tetapi juga sangat 
dipengaruhi oleh EQ maupun SQ. 
Sehingga peserta harus mampu 
termotivasi dan mengalahkan 
keterbatasan untuk meraih 
kesuksesan. Tainer meminta peserta 
untuk memindahkan namanya pada 
KAP, setelah itu trainer menutup sesi 
dengan membaca hamdalah. 

7 60 Menit Penerapan strategi 
regulasi behavioral 

Tujuan : 
1. Peserta dapat memanajemen waktunya. 
2. Peserta dapat memanajemen usahanya. 
3. Peserta dapat mencari bantuan untuk 

membantu usahanya. 
Peralatan : 

1. Laptop 
2. Lcd 
3. Alat tullis 
4. Kertas HVS 
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Tahapan : 
5 menit : Trainer mengawali intervensi dengan 

salam dan berdo’a. Trainer 
menanyakan kabar peserta dan 
mendata kehadiran dari peserta 
intervensi. Trainer  memberitahukan 
jika pada sesi ini peserta akan bersiap 
untuk mengatur perilakunya supaya 
mampu mencapai kesuksesan 

30 menit : Trainer akan membagikan kertas hvs 
kepada peserta. Setelah itu peserta 
diminta untuk menuliskan apa saja 
tugas yang dimiliki peserta baik di 
sekolah maupun diluar sekolah 
selama 3 hari. peserta diminta 
menentukan kegiatan atau tugas apa 
yang paling urgent dan harus 
diselesaikan terlebih dahulu. peserta 
juga diminta untuk membuat hadiah 
dan hukuman untuk dirinya sendiri, 
apabila apa yang telah direncanakan 
berhasil dilakukan maka akan 
mendapat hadiah apa dan jika belum 
mampu terlaksana akan mendapat 
hukuman apa. 

15 menit : Trainer meminta peserta untuk 
membuat schedule kegiatan 
berdasarkan tugas yang paling harus 
diselesaikan. Schedule dibuat dalam 
jangka waktu 3 hari. peserta akan 
dipandu oleh trainer dalam 
pembuatan schedule. 

5 menit : Peserta diminta untuk memberikan 
schedule yang telah dibuat kepada 
guru BK masing-masing. Peserta  
diberikan tugas juga oleh trainer yaitu 
meminta tolong kepada guru BK 
untuk memonitor peserta selama 3 
hari dan mengingatkan peserta jika 
dalam 3 hari peserta belum 
memberikan laporan kepada guru BK 
terkait perkembangannya. 

5 menit : Sebelum menutup sesi ini trainer 
memberitahukan kepada peserta jika 
trainer akan memonitor 
perkembangan peserta melalui guru 
BK. Selama 3 hari jika terdapat 
hambatan maka peserta harus 
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berusaha meminta saran kepada guru 
BK. Trainer memberikan pujian 
kepada peserta atas usaha yang telah 
dilakukan sampai saat ini dan 
mendo’akan semoga semua peserta 
dapat sukses kedepannya. Trainer 
menutup sesi dengan mengucapkan 
hamdalah. 

8 60 Menit Evaluasi penerapan 
strategi regulasi 
behavioral. 

Tujuan : 
1. Melihat perkembangan peserta terkait 

penerapan strategi regulasi behavioral. 
2. Mencari tahu problem yang dialami 

peserta selama menerapkan strategi 
regulasi behavioral. 

3. Memberikan reinforcement atas usaha 
yang telah dilakukakan peserta. 

4. Memberikan punishment atas perilaku 
peserta yang menghambat rencana 
peserta. 

 
Peralatan : 

1. Laptop 
2. Lcd 
3. Alat tullis 
4. Kertas HVS 

 
Tahapan : 
10 menit : trainer mengawali intervensi dengan 

salam dan berdo’a. Trainer 
menanyakan kabar peserta dan 
mendata kehadiran dari peserta 
intervensi. Trainer berbincang 
bincang santai terlebih dahulu 
dengan peserta 

40 menit : Trainer membuat forum dimana peserta 
akan bercerita terkait dengan 
kendala yang dihadapi. Semua 
peserta akan bercerita kemudian 
kendala terlebih dahulu. Setelah itu 
peserta akan bercerita tentang 
perubahan positif apa yang telah 
didapatkan peserta selama proses 
intervensi ini. Setelah itu peserta 
akan menanggapi kendala yang 
dihadapi oleh peserta lain dan 
mencoba memberikan solusi dari 
peserta yang lain. Setelah semua 
saling menanggapi trainer akan 
memberikan kesimpulan. Setelah 
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itu trainer memberi tahu kepada 
peserta jika trainer akan melakukan 
control kepada peserta selama 2 
minggu, dan peserta harus mampu 
membuat strategi-strategi yang 
telah dipelajari sendiri jika terdapat 
hambatan maka peserta hanya bisa 
menanyakan kepada guru BK 
masing-masing. 

10 menit : Trainer memberitahukan kepada 
peserta jika pertemuan selanjutnya 
akan dilakukan 2 minggu lagi untuk 
mengetahui seberapa efektif 
intervensi yang telah diberikan 
kepada peserta. Trainer 
memberikan motivasi kepada 
peserta jika masa yang akan datang 
jauh lebih sulit dari apa yang kita 
bayangkan. Sehingga peserta harus 
bisa survive menghadapi masa yang 
akan datang. Trainer menutup sesi 
dengan berdo’a bersama peserta 
semoga apa yang telah dipelajari 
dapat bermanfaat buat peserta 
maupun trainer. 

9 60 menit Control dan evaluasi 10 menit : Trainer mengawali intervensi dengan 
salam dan berdo’a. Trainer 
menanyakan kabar peserta dan 
mendata kehadiran dari peserta 
intervensi. Trainer berbincang 
bincang santai terlebih dahulu 
dengan peserta karena sudah 2 
minggu tidak bertemu. 

40 menit : Trainer membuat forum dengan 
peserta. Trainer meminta kepada 
peserta untuk menceritakan 
hambatan atau prestasi yang sudah 
dilakukan selama 2 minggu. trainer 
menawarkan kepada peserta untuk 
menanggapi apa yang telah 
diceritakan oleh peserta lain. 
Setelah peserta lain ikut 
menanggapi, trainer juga ikut 
menanggapi apa yang telah 
diceritakan peserta. 

5 menit : trainer melakukan posttest kepada 
peserta untuk mengetahui hasil dari 
pelatihan ini. 

5 menit : trainer menyampaikan rasa terima kasih 
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atas partisipasi peserta dalam 
pelatihan ini, dan mendoakan 
harapan yang telah dituliskan 
peserta, semoga cepat tercapai. 
trainer menutup sesi dengan 
bacaan hamdalah dan salam. 

 

 

Lampiran  

HAND BOOK PEMATERI 

PELATIHAN SELF REGULATED LEARNING 

 

Pengertian 

Bandura (Fasikhah & Fatimah, 2013) mendefinisikan self-regulated learning sebagai 

suatu keadaan dimana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, 

memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta 

menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksana dalam proses belajar. 

Lebih lanjut Zimmerman (Fasikhah & Fatimah, 2013) mendefinisikan self-regulated learning 

sebagai kemampuan pembelajar untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya, baik 

secara metakognitif, secara motivasional dan secara behavioral. Secara metakognitif, individu 

yang meregulasi diri merencanakan, mengorganisasi, menginstruksi diri, memonitor dan 

mengevaluasi dirinya dalam proses belajar. Secara motivasional, individu yang belajar merasa 

bahwa dirinya kompeten, memiliki keyakinan diri (self-efficacy) dan memiliki kemandirian. 

Sedangkan secara behavioral, individu yang belajar menyeleksi, menyusun, dan menata 

lingkungan agar lebih optimal dalam belajar. 

Schunk & Zimmerman (Sahrani, 2016) menyatakan siswa dengan self-regulated 

learning yang baik memiliki metakognisi, motivasi dan perilaku aktif dalam proses belajarnya. 

Self-regulated learning merupakan kemampuan individu untuk mengontrol perilaku yang 

terkait dengan kognisi, afeksi, dan perilaku, dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan definisi diatas self regulated learning yaitu kegiatan individu untuk belajar 

mengendalikan aktivitasnya, seperti mengendalikan motivasi dan membuat tujuan akademik. 

Dimana proses belajar yang akan dilalui individu yaitu secara metakognitif, motivasional 

maupun behavioral. Hal ini menjadi sangat dibutuhkan siswa agar mampu membuat dan 

mencapai tujuan mereka. 

 

Model self regulated learning (The Pintrich Model) 

 Model self regulated learning  yang dikemukakan oleh Pintrich (2004). Didasarkan 

pada pandangan teori sosio-kognitif yang membagi proses pengaturan diri menjadi empat 
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bagian, yakni : a) planning; b) self monitoring; c) control; d) evaluation. Berikut ini merupakan 

penjelasan dari bagian-bagian self regulated learning yang dikemukakan oleh Pintrich. 

a. Planning, yakni menemukan aktivitas yang penting dan membuat perencanaan dimana 

di dalamnya mencakup perencanaan strategi gaya belajar sehingga siswa mampu 

melakukan elaborasi, transformasi, organisasi, recovery informasi. 

b. Self monitoring, yakni siswa mempunyai kesadaran tentang kognisi, motivasi, emosi  

dan menggunakan waktu sebaik mungkin sesuai dengan konteks yang diperlukan. 

c. Control, yakni kegiatan yang mereka lakukan meliputi seleksi dan pemanfaatan dari 

strategi belajar. 

d. Evaluation, yakni meliputi pertimbangan, mengenai  keputusan terhadap tugas, 

membandingkan hasil kerjanya dengan orang lain, pembelajaran terhadap hasil 

belajar, kontribusi atribusi dan pemeriksaan terhadap tugas. 

 

Karakteristik siswa yang memilik Self Regulated Learning. 

Berdasarkan hasil penelitian Mukhid, 2009 (Maftuhah, 2012), karakteristik perbedaan para 

siswa yang belajar dengan self regulate dengan tidak adalah:  

a. Mereka familiar dengan dan mengetahui bagaimana menggunakan suatu seri strategi 

kognitif (repetisi, elaborasi, dan organisasi), yang membantu mereka menyelesaikan, 

mengubah (transform), mengatur (organize), memperluas (elaborate), dan memperoleh 

kembali informasi (recover information). 

b. Mereka mengetahui bagaimana merencanakan, mengontrol dan mengatur proses mental 

mereka terhadap pencapaian tujuan-tujuan personal (metakognition). 

c. Mereka menunjukkan sekumpulan kepercayaan motivasi (motivational beliefs), seperti 

perasaan academic self-efficacy, pemakaian tujuan-tujuan belajar, pengembangan emosi 

positif terhadap tugas-tugas diantaranya kegembiraan, kepuasaan, dan semangat besar. 

d. Mereka merencanakan dan mengontrol waktu dan upaya yang digunakan untuk tugas-

tugas, dan mereka mengetahui bagaimana membuat dan membangun lingkungan belajar 

yang baik, seperti menemukan tempat belajar yang cocok, dan pencarian bantuan 

(helpseeking) dari guru atau teman ketika menemui kesulitan. 

e. Untuk perluasan konteks yang diberikan, mereka menunjukkan upaya-upaya yang lebih 

besar untuk ikut ambil bagian dalam kontrol dan pengaturan tugas-tugas akademik, 

suasana dan struktur kelas, desain tugas-tugas kelas, dan organisasi kelompok kerja. 

 

 

 

Strategi Self Regulated Learning 

Menurut Pintrich (Fasikhah & Fatimah, 2013) strategi pengaturan diri dalam belajar 

secara umum meliputi tiga macam strategi, yaitu strategi regulasi kognitif, strategi regulasi 

motivasional, dan strategi regulasi behavioral akademik. 3 strategi ini yaitu strategi regulasi 

ketika individu dalam proses belajar. 
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Strategi regulasi kognitif, merupakan strategi yang berhubungan dengan pemrosesan 

informasi yang berkaitan dengan berbagai jenis kegiatan kognitif dan metakognitif yang 

digunakan individu untuk menyesuaikan dan merubah kognisinya, mulai dari strategi memori 

yang paling sederhana, hingga strategi yang lebih rumit. Strategi metakognitif meliputi; 

Problem solving, Decision making, Critical thinking, Creative thinking. Strategi kognitif meliputi; 

Chunking, Spatial, Bridging, dan Multipurpose.  

Strategi regulasi motivasional, merupakan strategi yang digunakan individu untuk 

mengatasi stres dan emosi, yang dapat membangkitkan usaha mengatasi kegagalan dan untuk 

meraih kesuksesan dalam belajar menurut Cobb (Fasikhah & Fatimah, 2013). Secara umum 

strategi regulasi motivasional mencakup; pemikiran-pemikiran, tindakan atau perilaku yang 

dilakukan individu untuk mempengaruhi pilihan, usaha dan ketekunannya terhadap berbagai 

tugas akademis. 

Menurut Pintrich (Fasikhah & Fatimah, 2013) strategi regulasi behavioral, merupakan 

aspek regulasi diri yang melibatkan usaha individu untuk mengontrol tindakan dan perilakunya 

sendiri. Strategi regulasi behavioral yang dapat dilakukan oleh individu dalam belajar meliputi; 

mengatur usaha (effort regulation), mengatur waktu dan lingkungan belajar (regulating time 

and study environmet) serta mencari bantuan (help-seeking). 

 

Strategi regulasi kognitif 

Menurut Gagne (Rumate, 2005). Strategi Kognitif ialah kemampuan internal yang 

terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan 

masalah dan mengambil keputusan. 

Kemampuan strategi kognitif menyebabkan proses berpikir seseorang itu unik, yang 

disebut sebagai executive control  (kontrol tingkat tinggi).  Strategi kognitif tidak berhubungan 

dengan materi bidang ilmu tertentu, karena merupakan keterampilan berpikir mahasiswa 

secara internal dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu.                           

 

 

 

Teori Metacognition 

Preisseisen (Rumate, 2005) Metacognition, yang melandasi strategi kognitif merupakan 

keterampilan individu dalam mengatur dan mengontrol proses berpikirnya, meliputi : 

1. Keterampilan pemecahan masalah (problem solving), yaitu keterampilan individu 

dalam menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui 

pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan 

memilih penyelesaian masalah yang efektif. 

2. Kemampuuan pengambilan keputusan (decision making), yaitu keterampilan individu 

dalam menggunakan proses berpikirnya untuk memilih suatu keputusan yang terbaik 

dari beberapa pilihan yang ada melalui pengumpulan informasi, perbandingan 
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kebaikan dan kekurangan setiap alternatif, analisis informasi, dan pengambilan 

keputusan yang terbaik berdasarkan alasan-alasan yang rasional.  

3. Kemampuan berpikir kritis (critical thinking), yaitu keterampilan individu dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk menganalisis argumen dan memberikan 

interpretasi berdasarkan persepsi yang sahih melalui “logical reasoning” , analisis 

asumsi dan bias dari argumen, dan interpretasi logis. 

4. Keterampilan berpikir kreatif (creative thinking), yaitu keterampilan individu dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru dan 

konstruktif, berdasarkan konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang rasional maupun 

persepsi dan intuisi individu. 

Keterampilan-Keterampilan tersebut tidak terpisah melainkan terintegrasi satu dengan 

yang lain. Jadi pada saat bersamaan ketika siswa menggunakan strategi kognitifnya untuk 

memecahkan masalah, dia juga menggunakan keterampilannya untuk mengambil keputusan, 

berpikir kritis, dan berpikir kreatif. 

 

Jenis-Jenis Strategi Kognitif 

Gagne (Rumate, 2005) mengidentifikasi strategi kognitif berdasarkan alur proses 

instruksional mulai dari memperhatikan (attending), mengolah stimulus (encoding), mencari 

kembali informasi (retrieval), dan berpikir. Untuk setiap tahap siswa dapat menggunakan 

strategi kognitif yang berbeda-beda. 

West, Farmer dan Wolff (Rumate, 2005) menjelaskan adanya 4 keluarga besar strategi 

kognitif, yaitu Chunking, Spatial, Bridging, dan Multipurpose. 

1. Chunking, merupakan strategi mengorganisasikan sesuatu secara sistematis melalui 

proses mengurutkan (order), mengklasifikasi (classify), dan menyusun (arrange). 

Chunking dapat membantu seseorang untuk mengolah data yang sangat banyak atau 

proses yang sangat kompleks. Melalui chunking, seseorang memilah-milah materi 

kuliah atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian menyusun 

bagian-bagian tersebut secara berurut. 

2. Spatial merupakan suatu strategi untuk menunjukkan hubungan antar hal yang satu 

dengan yang lain. Dalam kategori ini termasuk “frames” (tabel) dan “concept maps” 

(peta konsep) 

3. Bridging merupakan strategi untuk menjembatani pemahaman seseorang melalui 

“metafor” (perumpamaan), analogi dan advance organizer. Metafor dan analogi 

merupakan strategi pengandaian yang dapat menjembatani suatu konsep baru dengan 

menggunakan konsep yang sudah dipahami sebelumnya. Advance organizer  

merupakan kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan tentang konsep-konsep 

dasar materi yang harus dipelajari, hanya dapat dibuat oleh guru untuk memudahkan 

siswa belajar. 

4. Mulitpurpose merupakan strategi kognitif yang dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan, antara lain rehearsal, imagery, dan mneumonics (jembatan keledai). Rehearsal 
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merupakan cara untuk untuk mereview materi, bertanya, mengantisipasi pertanyaan 

dalam materi, yang hanya dapat dilakukan oleh siswa, guru dapat memberikan waktu 

agar siswa dapat melakukan rehearsal. Imagery (membayangkan) merupakan proses 

visualisasi  suatu konsep, kejadian, ataupun prinsip. Mneumonics merupakan alat 

bantu untuk mengingat, misalnya singkatan. 

Strategi pemecahan masalah 

Ada tujuh prosedur umum dalam pemecahan masalah menurut Suwarjo (2008). Ketujuh 

prosedur tersebut tertata dalam tujuh tahap pemecahan masalah yaitu: 

1. Mengeksplorasi masalah 

Mengeksplorasi masalah merupakan aktifitas untuk melihat berbagai dimensi yang 

mungkin terkait dengan masalah tersebut. Eksplorasi masalah biasanya terjadi pada 

tahap awal hubungan konseling, tetapi dapat diintensifkan kembali setiap saat selama 

proses konseling berlangsung. Untuk membantu konseli mengeksplorasi masalah, 

dibutuhkan keterampilan attending, empati, merangkum, mengajukan pertanyaan 

terbuka, dan keterampilan konfrontasi. 

2. Memahami masalah 

Memahami masalah berarti meningkatkan kesadaran tentang bagaimana berbagai 

aspek yang terkait dapat menyebabkan munculnya masalah. Pemahaman biasanya 

berkembang ketika perasaan-perasaan yang mengganggu dapat diatasi. Untuk 

membantu konseli memahami masalahnya, peer counseling perlu menggunakan 

keterampilan konfrontasi dan perilaku genuin. Selain itu keterampilan empati dan 

attending juga tetap diperlukan. Pemahaman secara penuh akan terjadi apabila 

berbagai aspek yang terkait dengan masalah telah dieksplorasi. Setelah dapat 

memahami masalah yang dimiliki, konseli menjadi sadar siapa dirinya dan mau 

kemana dia menuju. Diaharapkan, dari pemahaman tersebut konseli tertarik untuk 

melakukan perubahan diri. 

3. Menentukan masalah 

Menentukan masalah berarti menajamkan isu-isu yang diduga kuat menjadi penyebab 

munculnya masalah. Penajaman ini diperlukan agar dapat digunakan untuk 

memetakan masalah mana yang paling memungkinkan ditemukan solusinya. 

Penentuan masalah mencakup dua aspek yaitu menemukan penyebab masalah, dan 

tujuan yang diinginkan. Penyebab munculnya masalah dan tujuan yang diinginkan 

dapat ditemukan apabila eksplorasi dan pemahaman masalah sudah dapat dikuasai. 

Tanpa eksplorasi yang cukup dan pemahaman masalah secara baik, pemecahan 

masalah tidak akan berjalan secara baik karena terlalu banyak aspek yang terkait 

dengan masalah tidak diketahui. Jika ini yang terjadi, maka pemecahan masalah tidak 

akan ditemukan secara tepat. 

4. Curah pendapat  (brainstorming) 

Secara esensial, curah pendapat berarti bahwa seluruh prosedur atau alternatif-

alternatif yang dapat membantu memecahkan masalah dikemukakan tanpa dicela 

atau tanpa dikritik keefektifannya. Hal penting yang perlu dicatat adalah pentingnya 
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tanggung jawab masing-masing fihak untuk mencurahkan ide-ide yang 

memungkinkan. 

5. Menilai berbagai alternative 

Pada langkah ini, dikaji kaitan antara nilai-nilai, dan kekuatan, serta kelemahan-

kelemahan konseli yang terkait dengan berbagai alternatif pemecahan masalah yang 

dimunculkan melalui curah pendapat. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh konseli 

yang terkait dengan berbagai isu pemecahan masalah, sangat berpengaruh terhadap 

proses pengambilan keputusan. Jika nilai-nilai tersebut diabaikan dalam pemilihan 

solusi, kemungkinan keberhasilan pemecahan masalah menjadi kurang maksimal. 

Sebelum menentukan alternatif terbaik, identifikasilah dan garis bawahilah terlebih 

dahulu nilai-nilai yang paling penting yang terkait dengan masalah, serta kekuatan-

kekuatan yang akan paling mempermudah keberhasilan pemecahan masalah. 

6. Menetapkan alternative terbaik 

Penetapan alternatif terbaik merupakan keputusan final terhadap satu atau dua 

alternatif yang dipandang paling baik yang dipilih dari berbagai alternatif yang 

dimunculkan dari curah pendapat setelah mempertimbangkan nilai-nilai, faktor 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh konseli. Masing-masing solusi 

dipertimbangkan dan dibandingkan. Alternatif terbaik yang diambil sebagai keputusan 

terakhir adalah alternatif yang dipandang sebagai solusi yang paling efektif dan paling 

mudah dilakukan. 

7. Melaksanakan alternative yang telah ditentukan 

Langkah terakhir dari pemecahan masalah adalah mendorong konseli untuk 

melaksanakan alternatif yang: a) paling sesuai dengan nilai-nilai konseli, b) sesuai 

dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, dan c) paling sedikit melibatkan 

kekuarangan/kelemahan konseli. 

Wessels (Woolfolk & Nicolich, 2004) mengemukakan bahwa dalam memecahkan 

masalah, ada empat langkah yang ditempuh, yaitu: 

a. Memahami masalah 

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memahami secara tepat masalah yang 

sedang dihadapi. Untuk memahami masalah, diperlukan representasi situasi akurat 

tentang masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, individu perlu melakukan 

diagnosis terhadap sebuah situasi, peristiwa atau kejadian, untuk memfokuskan 

perhatian pada masalah sebenarnya, bukan pada gejala-gejala yang muncul 

(Lasmahadi, 2005). Pada beberapa masalah, perlu digunakan diagram atau notasi 

tertentu (misalnya x, y, dan z) untuk mempermudah identifikasi dan pemahaman 

masalahnya (Kangguru, 2007). 

b. Menyeleksi solusi 

Setelah menentukan akar masalah yang sedang dihadapi, maka langkah selanjutnya 

adalah merencanakan strategi pemecahan yang akan dan mungkin dapat ditempuh. 

Copi (Woolfolk & Nicolich, 2004) mengemukakan bahwa salah satu metode yang cukup 

tepat untuk diaplikasikan adalah pemikiran analitik (membuat alasan dengan analogi). 
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Metode ini memberi batas pencarian solusi pada situasi yang memiliki beberapa 

kesamaan dengan dengan situasi yang sedang dihadapi. 

c. Memutuskan rencana 

Tahap ini ditandai dengan pemilihan dan pengaplikasian suatu rencana yang telah 

diseleksi dan dianalisis secara matang untuk memecahkan suatu masalah. 

Memutuskan rencana berarti individu telah mempertimbangkan semua kemungkinan 

dari masing-masing solusi yang ada dan memilih solusi yang dianggap terbaik dari 

sekian solusi yang ada. 

d. Mengevaluasi hasil 

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Tahap ini meliputi 

verifikasi fakta, baik yang menguatkan maupun yang melemahkan pilihan-pilihan yang 

ada. 

 

Pengertian strategi coping 

Menurut Folkman dan Lazarus (Wahyuni, 2013), mendefinisikan coping sebagai segala 

usaha, sehat maupun tidak sehat, positif maupun negatif, usaha kesadaran atau 

ketidaksadaran, untuk mencegah, menghilangkan, atau melemahkan stressor, atau 

memberikan ketahanan terhadap stres. Coping menurut Somerfield & Mc Crae, didefinisikan 

sebagai upaya individu untuk mengelola masalah yang menyedihkan dan emosi yang 

mempengaruhi stres fisik dan psikologis (Wahyuni, 2013). Strategi coping mengacu pada upaya 

psikologis dan perilaku tertentu yang digunakan oleh orang untuk menguasai, mentoleransi, 

mengurangi, atau meminimalkan peristiwa stres.  

Salah satu cara mengklasifikasikan strategi coping yang banyak dianut oleh para 

psikolog yang mempelajari coping adalah problem focused coping (coping yang berfokus pada 

masalah) dan emotion focused coping (coping yang berfokus pada emosi) yang diajukan oleh 

Lazarus (Santrock, 2002). 

 

 

Klasifikasi dan bentuk coping 

a. Problem Focused Coping (PFC) adalah suatu strategi yang diarahkan pada masalah yang 

dialami seseorang serta upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Sebagai contoh, 

apabila anda memiliki masalah dalam mengikuti pelajaran di kelas, anda dapat pergi ke 

pusat bimbingan belajar di sekolah  anda dan mengikuti program pelatihan yang dapat 

membantu anda belajar lebih efektif. Dengan melakukan hal tersebut, berarti anda telah 

menghadapi masalah yang dialami dan berusaha melakukan sesuatu untuk 

memecahkannya. Sebuah rangkuman yang diberikan akhir-akhir ini terhadap 39 riset 

menyatakan bahwa problem focused coping berkaitan dengan perubahan kearah positif 

setelah individu mengalami trauma dan kesulitan. 

b. Emotion Focused Coping (EFC) istilah yang digunakan oleh Lazarus untuk merespon secara 

emosional terhadap stres yang dialami, khususnya dengan menggunakan mekanisme 

pertahanan. Emotion focused coping meliputi cara menghindari masalah, melakukan 

rasionalisasi terhadap peristiwa yang terjadi, menyangkal peristiwa yang terjadi, 
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menertawakannya, atau mencari pandangan religius untuk memperoleh dukungan. Apabila 

anda menggunakan emotion focused coping, anda mungkin akan menghindar untuk 

memasuki pelajaran yang dirasa sulit, anda mungkin akan mengatakan kelas bukanlah 

masalah, menyangkal bahwa anda memiliki masalah, tertawa dan bercanda mengenai hal 

tersebut dengan kawan-kawan atau berdoa dengan harapan anda akan mampu melaluinya 

dengan baik. Sebagai contoh, dalam sebuah studi, individu dengan lebih sering depresi 

berusaha menghindari masalah dibandingkan individu yang tidak bermasalah. 

 

 

Power Point Pelatihan Self Regulated Learning 

Sesi 1 
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Sesi 3 
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Sesi 4 
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