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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Memiliki prestasi yang bagus, baik secara akademik maupun non akademik 

merupakan keinginan bagi setiap siswa. Mendapatkan ranking kelas yang tinggi, 

mendapatkan nilai yang bagus atau diterima di salah satu sekolah favorit 

merupakan contoh dari prestasi yang ingin siswa capai (Anggreany, Yuniarti, 

Moordiningsih, & Kim, 2015). Selain itu, prestasi secara akademik yang siswa 

capai dapat berperan sebagai hasil yang dapat menentukan kesuksesan siswa 

dalam bidang akademik (Kuniawati, Handarini, & Radjah, 2016). 

Prestasi akademik sangat penting untuk siswa capai karena prestasi 

akademik mewakili kemampuan kognitif, minat, dan perilaku yang siswa miliki 

(Khairat & Adiyanti, 2015). Agar mendapatkan prestasi akademik yang bagus, 

siswa harus mengerjakan dengan baik tugas atau ujian yang diberikan oleh guru di 

sekolah. Ketika mengerjakan tugas atau ujian ini, siswa menggunakan 

kemampuan dan pengetahuan yang didapatkan oleh siswa dari kegiatan belajar di 

sekolah. Tugas atau ujian ini siswa dapatkan di semua mata pelajaran, salah 

satunya mata pelajaran matematika.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diikut sertakan 

dalam ujian nasioanl (UN) untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) hingga 

sekolah menengah atas (SMA). Hal ini dikarenakan matematika merupakan mata 

pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, yaitu dari SD hingga 

perguruaan tinggi (Anggoro, 2016). Karena matematika diikut sertakan di dalam 
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UN, maka matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang perlu diperhatikan 

di sekolah. 

Namun, data yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa nilai UN 

untuk mata pelajaran matematika, khususnya untuk siswa SMP mengalami 

penurunan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tahun 

2016, Anies Baswedan, dalam Konferensi Pers (Konpers) tahun 2016 mengatakan 

bahwa nilai UN untuk mata pelajaran matematika pada tingkat SMP/sederajat 

mengalami penurunan sebesar 6,04 poin dari 56,28 di tahun 2015 menjadi 50,24 

di tahun 2016 (Fizriyani & Putra, 2016). Peneliti juga menemukan data bahwa 

terdapat penurunan nilai UN untuk mata pelajaran matematika sebesar 2,79 poin 

dari 58,31 di tahun 2016 menjadi 55,52 di tahun 2017 di SMP Bonavita kota 

Tangerang. 

Selain mengalami penurunan nilai UN, diketahui juga bahwa banyak siswa 

SMP yang memiliki prestasi akademik yang rendah untuk mata pelajaran 

matematika. Contohnya, data yang terdapat di dalam penelitian Sugiyana (2015) 

yang diketahui bahwa sekitar 65,17% siswa kelas VIII di SMPN 1 Purwosari 

Gunungkidul mendapatkan nilai matematika dibawah nilai ketuntasan minimal 

(KKM), yaitu 75. Selain itu, didapatkan juga data dari penelitian Harahap (2018) 

bahwa sebanyak 20 orang atau 63% siswa kelas VIII-G di SMP Negeri 13 

Tangerang mendapatkan nilai dibawah 75 untuk ulangan harian ke dua di 

semester dua. Peneliti juga menemukan data di SMP Bonavita pada siswa kelas 

VII E bahwa sebanyak 14 siswa atau 63,6% siswa mendapatkan nilai ulangan 

harian dibawah nilai 70 pada ulangan harian ketiga pada semester satu. Kemudian, 
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di kelas VII E juga untuk ulangan harian ke empat pada semester satu sebanyak 

18 siswa atau 81,8% siswa mendapatkan nilai dibawah 70. 

Menurunnya nilai UN dan rendahnya prestasi akademik matematika pada 

siswa SMP ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya seperti persepsi 

yang dimiliki oleh siswa mengenai matematika. Siswa memiliki persepsi bahwa 

matematika adalah mata pelajaran yang sulit karena bersifat abstrak dan simbolis 

dalam pengerjaannya (Ruliyanti & Laksmiwati, 2014). Pernyataan ini didukung 

dari hasil wawancara dengan peserta UN SMP Negeri 3 Palu yang mengatakan 

bahwa UN untuk mata pelajaran matematika adalah yang paling sulit 

dibandingkan mata pelajaran lain karena harus menggunakan rumus dan angka 

dalam pengerjaannya (Muhammad, 2012). Selain itu, beberapa siswa SMP kelas 

VIII di SMPN 1 Purwosari Gunungkidul juga mengatakan kepada guru 

Bimbingan Konseling mereka bahwa matematika adalah mata pelajaran yang 

paling sulit (Sugiyana, 2015). 

Sebenarnya matematika memiliki banyak manfaat bagi para siswa yang 

mempelajarinya. Siswa dapat melakukan perhitungan, pengukuran, atau hal 

lainnya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan 

matematika yang dimilikinya, seperti menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 

perjalanan dari rumah ke sekolah agar tidak terlambat. Kemudian, konsep logis 

dan realistis yang dimiliki oleh matematika dapat membantu siswa untuk tumbuh 

menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pola pikir mereka (Latif & Akib, 2016). 

Selain itu, menurut Sugiyana (2015), mempelajari matematika juga dapat 

membantu siswa dalam melatih pikiran mereka untuk menjadi logis, analitis, 
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sistematis, kritis, dan kreatif. Menurut National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM, 2000) terdapat lima standar kemampuan yang didapatkan 

dari belajar matematika, salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah ini juga banyak memiliki manfaat bagi 

siswa yang memilikinya, khususnya bagi siswa SMP. Manfaat yang dirasakan 

oleh siswa adalah membantu siswa untuk lebih memahami materi yang telah 

diajarkan, membantu siswa untuk dapat menerapkan konsep-konsep dari materi 

yang telah mereka pelajari ke kehidupan sehari-hari, dan juga dapat membantu 

mereka dalam meningkatkan kemampuan analisis (Murdiana, 2015). Misalnya 

ketika seorang siswa SMP diberikan soal matematika mengenai persamaan garis, 

siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik akan dengan 

mudah melakukan analisis soal tersebut dan dengan cepat mengetahui rumus yang 

harus digunakan untuk menemukan jawabannya. Selain itu, kemampuan 

pemecahan masalah yang terdapat di dalam mata pelajaran matematika juga 

membantu siswa untuk terbiasa menjadi lebih tekun, memiliki rasa ingin tahu, dan 

memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi situasi yang asing atau yang tidak 

biasa bagi mereka (NCTM, 2000). 

Terdapat beberapa hal yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

prestasi akademik mereka atau untuk mendapatkan prestasi akademik yang bagus. 

Menurut Dharmayana, Masrun, Kumara, dan Wirawan (2012) untuk dapat 

mencapai prestasi akademik yang bagus, siswa perlu melakukan inisiatif pribadi, 

rajin, tekun, dan memiliki keterampilan dalam mengarahkan diri atau mengatur 

dirinya sendiri. Selain hal tersebut, siswa juga perlu tahu cara belajar yang efektif 

untuk mereka dan perlu mengetahui strategi regulasi diri dalam belajar yang 
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sesuai dengan diri mereka (Fasikhah & Fatimah, 2013). Menurut psikologi 

pendidikan, regulasi diri dalam belajar disebut sebagai self-regulated learning. 

Menurut Pintrich dan De Groot (dalam Jatmika, Sudarji, & Argitha, 2013), 

self-regulated learning adalah keaktifian individu secara metakognitif, motivasi 

dan perilaku mereka dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan pribadi 

mereka. Zimmerman dan Matinez-Pons (dalam Jatmika, Sudarji, & Argitha, 2013) 

mengatakan bahwa self-regulated learning adalah konsep tentang cara individu 

menjalani dua peran yang ia miliki, yaitu menjadi peserta didik sekaligus menjadi 

pengatur bagi kegiatan belajarnya sendiri. Self-regulated learning menjelaskan 

bahwa para siswa harus bisa melakukan self-monitoring terhadap proses 

pembelajarannya dan dapat secara kreatif membuat strategi yang bervariasi untuk 

menghadapi suatu kejadian yang diluar prediksi mereka (Butler & Winne; 

Zimmerman & Paulsen, dalam Zimmerman, Bonner, & Kovach, 1996). Dapat 

disimpulkan bahwa self-regulated learning adalah sebuah konsep yang 

menggambarkan siswa yang memiliki dua peran, yaitu menjadi peserta didik dan 

juga sebagai seseorang yang mengatur proses belajarnya sendiri dengan 

melibatkan keaktifan metakognisi, motivasi, dan perilaku mereka untuk 

melakukan self-monitoring dan pencarian strategi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Banyak ditemukan bahwa self-regulated learning ini sering menjadi bahan 

penelitian untuk berbagai subjek penelitian, mulai dari siswa SD hingga 

mahasiswa. Self-regulated learning juga seringkali dikaitkan dengan prestasi 

akademik. Bahkan, self-regulated learning dipilih menjadi salah satu topik 

penelitian yang penting dalam kaitannya dengan fungsi akademik siswa (Corno; 
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Henderson; McCombs; Schunk; Wang & Peverly, dalam Zimmerman & 

Martinez-Pons, 1988). Menurut Tang (2013) siswa yang memiliki self-regulated 

learning yang tinggi akan dapat mengerjakan tugas akademik dengan baik. 

Self-regulated learning sering dikaitkan dengan prestasi akademik karena 

memiliki suatu konsep dalam proses pembelajaran, meliputi penentuan tujuan, 

pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, melakukan pembelajaran secara 

mandiri, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses 

pembelajarannya (Esmaeili, Ghasemi, & Alizadeh, 2016). Selain itu, self-

regulated learning berkaitan tentang cara belajar yang efektif sehingga self-

regulated learning seringkali dikaitkan dengan prestasi akademik (Kusaeri & 

Mulhamah, 2016). Bahkan, Zimmerman dan Martinez-Pons (1988) juga 

menemukan bahwa adanya korelasi antara strategi self-regulated learning dengan 

prestasi akademik. Siswa yang memiliki self-regulated learning yang baik akan 

dapat mengatur proses pembelajarannya sendiri dengan melibatkan metakognitif, 

motivasi dan perilaku mereka secara aktif, serta menggunakan beberapa strategi 

yang dibuat sendiri oleh siswa untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan, 

yaitu tujuan yang berkaitan dengan hasil pembelajaran.  

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya 

hubungan dan kontribusi self-regulated learning terhadap prestasi akademik 

matematika. Hasil penelitian Esmaeili, Ghasemi, dan Alizadeh (2016) menyatakan 

bahwa penerapan metode self-regulated learning teaching dapat berefek positif 

terhadap mata pelajaran matematika. Hasil penelitian Anas dan Alsa (2016) juga 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara self-regulated 

learning dengan prestasi akademik matematika pada siswa SMP. Selain itu, 
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Zamnah (2017) juga mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan self-regulated 

learning dengan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa SMP. 

Zimmerman dan Martinez-Pons (1990) menemukan hasil bahwa 

penggunaan salah satu strategi self-regulated learning, yaitu goal setting & 

planning mengalami peningkatan yang signifikan pada siswa kelas lima dan 

delapan, tetapi mengalami penurunan yang signifikan juga pada siswa kelas 

delapan dan sebelas. Namun, hasil penelitian Ruliyanti dan Laksmiwati (2014) 

menyatakan bahwa self-regulated learning siswa kelas dua SMAN 2 Bangkalan 

berkontribusi besar dibandingkan self-efficacy mereka terhadap prestasi akademik 

matematika. Hal ini artinya adalah bahwa beberapa kemampuan akademis siswa 

kelas dua SMAN 2 Bangkalan yang didapatkan dari self-regulated learning lebih 

banyak digunakan daripada self-efficacy mereka terhadap matematika, dan salah 

satu kemampuannya adalah penetapan tujuan (Ruliyanti & Laksmiwati, 2014). 

Savira dan Suharsono (2013) juga mendapatkan hasil bahwa siswa kelas dua 

SMA Negeri di Kota Malang memiliki self-regulated learning yang tinggi yang 

artinya mereka juga memiliki perencanaan yang baik dalam mencapai tujuan 

belajarnya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa temuan Zimmerman dan Martinez-

Pons (1990) yang mengatakan terdapat penurunan yang signifikan pada siswa 

kelas sebelas untuk strategi goal setting & planning terbantahkan. 

Namun, Zimmerman dan Martinez-Pons (1990) mengatakan bahwa 

penurunan yang signifikan pada strategi goal setting & planning bukan hanya 

terjadi kepada siswa kelas sebelas saja, tetapi juga kepada siswa kelas delapan. 

Selain itu, banyak ditemukan data bahwa prestasi akademik matematika 

khususnya pada siswa SMP mengalami banyak penurunan atau masih rendah, 
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padahal belajar matematika memiliki banyak manfaat bagi siswa yang 

mempelajarinya. Kemudian, diketahui bahwa keberhasilan seseorang dalam mata 

pelajaran matematika dipengaruhi oleh cara mereka dalam mengatur 

pembelajarannya. Maka dari itu, peneliti ingin mencoba untuk mencari tahu 

kebenaran hasil penelitian Zimmerman dan Martinez-Pons dengan meneliti 

pengaruh self-regulated learining terhadap prestasi akademik matematika pada 

siswa SMP. 

Peneliti akan melakukan penelitian di SMP Bonavita dikarenakan 

ditemukannya data bahwa nilai UN untuk mata pelajaran matematika mengalami 

penurunan sebesar 2,79 poin pada tahun ajaran 2018 ke tahun ajaran 2017. Selain 

itu, peneliti menemukan data bahwa dari setiap perlombaan untuk mata pelajaran 

matematika yang diadakan oleh kota Tangerang untuk siswa SMP, SMP Bonavita 

baru tiga kali memenangkan perlombaan. Padahal berdasarkan data nilai rapor 

semester ganjil yang peneliti dapatkan dari guru matematika, nilai siswa berada di 

atas rata-rata. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh 

self-regulated learning terhadap prestasi akademik matematika pada siswa SMP 

Bonavita. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana pengaruh self-regulated learning terhadap prestasi akademik 

matematika pada siswa SMP Bonavita ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh self-regulated learning terhadap prestasi 

akademik matematika pada siswa SMP Bonavita. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih 

teoretis di dalam cabang ilmu Psikologi Pendidikan terutama tentang penerapan 

self-regulated learning dalam meningkatkan prestasi akademik siswa SMP 

khususnya untuk mata pelajaran matematika. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan strategi 

belajar yang efektif yang dapat membantu siswa SMP untuk lebih memahami 

tentang mata pelajaran matematika. Selain itu, manfaat praktis lainnya adalah 

dapat menjadi acuan bagi guru matematika untuk menyusun dan menyesuaikan 

pola mengajar mereka yang dapat membantu siswa dalam menggunakan serta 

meningkatkan strategi belajar mereka. Terakhir, agar penelitian ini dapat menjadi 

acuan bagi Psikolog Pendidikan dan guru Bimbingan Konseling di sekolah untuk 

dapat mengembangkan pengetahuan tentang strategi belajar yang efektif untuk 

membantu siswa SMP dalam memahami mata pelajaran matematika. 

 

 

 

 

 

 


