
 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu hal penting 

dalam membangun bangsa, dan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah 

pendidikan. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, memiliki tanggung 

jawab yang besar untuk mengajar serta mendidik mahasiswanya, agar kelak 

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang 

baik. Penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi diselenggarakan 

dengan sistem kredit semester. Proses pendidikan di perguruan tinggi 

membutuhkan keterlibatan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam bentuk tatap 

muka terjadwal, kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri 

(Slameto, 1991). Kemudian lebih diperjelas dalam Peraturan Penyelenggaraan 

Kegiatan Akademik UKSW (UKSW, 2009) bahwa kegiatan akademik dilakukan 

dan diukur dalam satu satuan kredit semester (SKS). Penilaian prestasi belajar itu 

dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan untuk tujuan 

penguasaan kompetensi setiap mata kuliah. Penilaian kuantitatif menunjuk pada 

jumlah SKS yang sudah diambil oleh seorang mahasiswa, sedangkan penilaian 

kualitatif dilakukan dengan memberikan lambang nilai berupa aksara A yang 

setara dengan nilai 4, B yang setara dengan nilai 3, C yang setara dengan nilai 2, 

D yang setara dengan nilai 1 atau E yang setara dengan nilai 0. Selanjutnya aksara 

nilai tersebut dibuat untuk menentukan indeks prestasi (IP) pada setiap semester 

dan menjadi patokan bagi tercapainya prestasi belajar mahasiswa (Ginting, 2003).  

Tinggi rendahnya kualitas belajar seorang mahasiswa diketahui berdasarkan 

indeks prestasi kumulatif (IPK) yang merupakan tolok ukur dalam proses 



 

 

penilaian. Tidak mengherankan jika bentuk-bentuk penghargaan terhadap prestasi 

mahasiswa mengacu pada perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) ini 

(Robertus, 2005). Berdasarkan data transkip nilai semester 2012/2013, dari 524 

mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW Salatiga angkatan 2009 sampai 2012 yang 

masih aktif dalam perkuliahan, ditemukan sebanyak 220 atau 39,71% mahasiswa 

yang memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) <2,75 dan pada Semester 

Ganjil Tahun Akademik 2012/2013 mengalami sedikit penerunan yaitu sebanyak 

216 atau 38,98% mahasiswa yang masih memperoleh indeks prestasi kumulatif 

(IPK) <2,75 (Bagian Nilai dan Ijazah UKSW Salatiga, 2 Juli 2013 dan 24 Oktober 

2013). Rendahnya presetasi belajar pada mahasiswa psikologi ini disebabkan 

karena beberapa hal seperti mahsiswa sering tidur di kelas, tidak memperhatikan 

penjelasan dosen di kelas, sibuk sendiri dengan cara main handphone, lebih sering 

bercerita dengan teman sekelas, tugas-tugas yang dikerjakan sering lebih copy 

paste, bahkan pada saat ujian ada mahasiswa yang menyontek. Hal ini perlu 

mendapatkan perhatian dari pengajar maupun mahasiswa mengenai beberapa 

faktor yang memengaruhi prestasi belajar. 

Terdapat dua faktor yang berpengaruh pada prestasi belajar yaitu faktor dari 

dalam dan faktor dari luar faktor dari dalam diri mahasiswa berupa penguatan 

(reinforcement), observasi diri, self-regulation, proses penilaian tingkah laku 

(jugmental process) dan reaksi perasaan diri sendiri (self-response). Adapun 

faktor dari luar mahasiswa yaitu adanya ketersediaan sarana belajar dan keadaan 

lingkungan yang mendukung terjadinya proses belajar. Dalam hal ini, setiap 

perguruan tinggi telah berusaha untuk mempersiapkan sarana belajar tersebut 



 

 

seperti perpustakaan, gedung kuliah, laboratorium serta pengajar yang menguasai 

suatu kajian ilmu secara teori maupun praktis yang menjadi fasilitas belajar serta 

kurikulum yang mengatur kelancaran kegiatan belajar mengajar di suatu 

perguruan tinggi. Seluruh kegiatan tersebut dapat terselenggara karena perguruan 

tinggi merupakan salah satu usaha untuk merealisasikan tujuan pendidikan 

nasional (Wiramihardja, 2003) supaya mahasiswa dapat menyadari sejak dini 

bahwa penyelesaian masa studi yang akan ditempuhnya membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan agar dapat berkonsentrasi penuh dalam studinya, mahasiswa 

perlu memiliki self-regulation (Suyasa dalam Gunarasa, 2004). Self-regulation 

adalah sebagai keberadaan individu yang aktif secara metakognitif, motivasi dan 

perilaku pada proses belajarnya (Zimmerman dalam Arsal, 2010). Self-regulation 

turut dipengaruhi oleh adanya keyakinan diri sebagai usaha pencapaian tujuan 

sehingga dapat menantang individu untuk merancang dan melakukan suatu 

tindakan tertentu dengantekun bagi diri sendiri untuk mencapai prestasi dalam 

menghadapi kesulitan 

Hal ini tampak dalam penelitian oleh Amalia (2011) yang dilakukan di 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari self-regulated learning dan 

adversity quotient terhadap prestasi belajar siswa SMP. Selain itu, penelitian oleh 

Aini fatmawati (2011) pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah mendapatkan bahwa tidak ada pengaruh. 

Self-regulated learning terhadap prestasi belajar matematika siswa di MTs 

N 3 Pondok Pinang.Penelitian oleh De Groot (1989) mengemukakan bahwa 



 

 

dalam ringkasan hasil memberikan bukti empiris ekologis berlaku untuk 

pentingnya mempertimbangkan kedua komponen pembelajaran motivasi dan self-

regulated dalam model kami kinerja akademik kelas. Namun, penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Massa, Bell, Kehrhahn dan Vallieres (2005) yang juga 

meneliti tentang kegiatan belajar secara online melalui internet menemukan 

bahwa tidak ada pengaruhyang signifikan antara self-regulation dengan  interaksi 

pelajar dan juga dengan hasil belajarnya. Hal ini disebabkan karena dalam 

memberikan instruksi online (web) membutuhkan tindakan yang bersifat reflektif 

agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pelajar dalam merancang, 

melihat dan mengevaluasi usaha belajar sehingga dapat meningkatkan self-

regulation dan hasil belajar mereka. Selain itu, ditemukan penelitian oleh 

Mousoulides dan Philipou (2005) di University of Cyprus Melbourne pada calon 

guru yang mendapatkan hasil bahwa self-regulation tidak ada pengaruhprestasi 

belajar matematika, karena calon guru mempunyai keyakinan yang tinggi pada 

dirinya telah menggunakan self-regulation dengan baik namun tidak 

mempertimbangkan kemampuan yang ada pada diri mereka. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Prestasi Belajar. Prestasi belajar dapat dipahami sebagai kemampuan yang 

dimiliki oleh peserta didik yang diwujudkan dalam tingkah laku atau keahlian 

tertentu yang merupakan hasil evaluasi terhadap tugas-tugas dan ujian yang 

ditempuh peserta didik selama periode tertentu. Dalam penelitian ini, prestasi 

belajar mahasiswa fakultas psikologi UKSW Salatiga diketahui berdasarkan nilai 



 

 

indeks prestasi kumulatif (IPK) pada semester ganjil tahun akademik 2012/2013 

yang diperoleh mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW Salatiga. 

Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang memengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengalaman terhadap faktor-

faktor yang memengaruhi prestasi belajar sangat penting artinya dalam rangka 

membantu peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. 

Ginting (2003), Djamarah (2002), Ahmadi dan Supriyono (2004) 

memaparkan faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi prestasi 

belajar. Faktor internal yang memengaruhi prestasi belajar meliputi beberapa 

aspek yaitu bakat dan kecerdasan, kreatifitas, minat dan perhatian, motivasi, 

tujuan belajar, kondisi jasmani dan mental. Kemudian ditambahkan oleh 

Sukmadinata (2003) faktor eksternal yang memengaruhi prestasi belajar yaitu 

meningkatkan prestasi belajar, peserta didik membutuhkan keterampilan diskusi, 

memecahkan masalah, dan membaca. Selain faktor-faktor diatas, faktor internal 

lainnya yang dapat memengaruhi prestasi belajar adalah self regulation.  

Self-Regulation. Zimmerman (dalam Arsal, 2010) mendefinisikan self–

regulation sebagai keberadaan individu yang aktif secara metakognitif, motivasi 

dan perilaku pada proses belajarnya. Selanjutnya ditambahkan oleh Zimmerman. 

Self–regulation turut dipengaruhi oleh adanya keyakinan diri sebagai usaha 

pencapaian tujuan sehingga dapat menantang individu untuk merancang dan 

melakukan suatu tindakan tertentu dengan tekun bagi diri sendiri untuk mencapai 

prestasi dalam menghadapi kesulitan. Bandura (dalam Gunarasa, 2004) 



 

 

menyatakan bahwa self–regulation merupakan kemampuan individu untuk 

mempertahankan komitmennya terhadap suatu tujuan selama periode waktu 

tertentu, khususnya pada saat tidak ada penguatan dari luar diri individu (external 

rewars). Self–regulation ini membutuhkan aspek psikologis yang berguna untuk 

menetapkan standar pribadi, mengawasi tindakan yang dilakukan dan 

mengarahkan individu untuk berperilaku yang tepat dan mendukung pencapian 

prestasi. Hal ini sependapat dengan Papalia, Olds dan Feldman (2004) yang 

menyatakan bahwa self–regulation adalah kemampuan individu untuk menahan 

dorongan dan mengendalikan tingkah lakunya pada saat tidak ada pengontrol dari 

lingkungan, sehingga self–regulation ini berkaitan dengan aspek berpikir 

emosional dan perilaku dalam diri individu (Bandura dalam Feist & Feist, 2008). 

Ditambahkan oleh Baumeister (dalam Kencono, 2005) bahwa self–regulation 

adalah proses terkontrol yang terkait dengan bagaimana seseorang memberikan 

suatu respon dan menjaganya agar tetap berjalan normal, sehingga hasil yang 

diharapkan bisa tercapai. 

Menurut Zimmerman dan Schunk (dalam Haryu, 2004), maka aspek self-

regulationyang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Metakognisi yaitu suatu komponen mengenai kemampuan individu untuk 

memahami apa yang dibutuhkan dalam menghadapi suatu situasi dalam 

belajar seperti memahami apa yang dipelajari, membuat perencanaan, 

menginstruksikan dirinya dan melakukan evaluasi. 

b) Motivasi adalah suatu pendorong (drive) yang ada pada diri individu yang 

mencakup keyakinan diri akan peningkatan hasil belajar, kompetensi 



 

 

otonomi yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan belajar, berfungsi 

untuk menetapkan sesuatu, mengontrol tujuan, proses dan hasil serta dan 

merupakan suatu proses individu dalam membuat inisiatif. 

c) Perilaku yang meliputi strategi belajar, dapat dijelaskan sebagai usaha yang 

dilakukan individu untuk menghadapi tugas-tugasnya dengan cara mengatur 

diri, menyeleksi, memanfaatkan dan menciptakan lingkungan yang 

mendukung aktivitas belajar. 

Alwisol (2004) dan Bandura (dalam Feist & Feist, 2008) menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulation terdiri dari faktor eksternal yang 

meliputi standar dan penguatan (reinforcement). Sementara itu, faktor internalnya 

berupa observasi diri, proses penilaian tingkah laku pribadi (jugmental process) 

dan reaksi perasaan diri sendiri (self-response). Menurut Zimmerman, Schunk, 

Simon dan Biggs (dalam Haryu, 2004) karakteristik individu yang melakukan 

self-regulation dalam belajar adalah memiliki kemampuan untuk mempersiapkan 

aktifitas dan langkah-langkah dalam belajar supaya individu dapat secara aktif 

mengatur aktifitas dalam belajarnya, melakukan pertimbangan, menerima 

masukan (feedback) serta mempertahankan motivasi tetap tinggi dalam belajar. 

Selanjutnya Purdie, dkk (2007) menambahkan bahwa karakter individu yang 

melakukan self-regulation yaitu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi 

aktifitas belajarnya yang dikaitkan dengan tujuan yang telah dibuat dalam belajar. 

Menurut Bandura (dalam Zimmerman, 2000) self-regulation mengacu pada 

metakognitif, motivasi dan perilaku yang berkesinambungan secara sistematis dan 

dilakukan untuk pencapaian prestasi. Dalam self-regulation terdapat tindakan dan 



 

 

perilaku yang terlihat (covert processes) yang memperlihatkan kualitas motivasi 

dan keyakinan seseorang. 

Gambar Proses Self-Regulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan uraian teori, dapat diketahui bahwa hipotesis 

dari penelitian ini:  

H0: Tidak ada pengaruh yang positif antara self-regulation dan prestasi 

belajar mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 
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H1: Ada pengaruh yangpositif  antara self-regulation dan prestasi belajar 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. 

 
METODE PENELITIAN 

 Partisipan. Populasi penelitian yang digunakan adalah mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang terdiri dari 

mahasiswa angkatan 2009 sampai dengan mahasiswa angkatan 2012 yang 

berjumlah 524 mahasiswa yang terdiri dari 143 mahasiswa angkatan 2009, 128 

mahasiswa angkatan 2010, 122  mahasiswa angkatan 2011 dan 131 mahasiswa 

angkatan 2012.  

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini dihitung menngunakan formula yang 

dikemukakan oleh Yamane  (1973) berikut ini : 

 

dimana : 

n  =  jumlah sampel 

N  =  ukuran populasi 

d  = presisi yang ditetapkan atau prosentase kelonggaran ketidaktelitian 

karena   kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau 

diinginkan misalnya 10%. 

Berdasarkan rumus Yamane di atas, maka jumlah sampel penelitian ini 

sebagai berikut : 



 

 

 

 Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 

orang. Teknik sampling dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel 

yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-

temannya untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2001). 

Pengukuran. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode skala pengukuran psikologi berupa skala self-regulation dan studi 

dokumentasi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala self-

regulation yang dimodifikasi dari Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ; Pintrich, Smith, Garcia dan McKaechie, 1991) dan 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis. Alat ukur ini mengukur 

aspek metakognitif, motivasi, dan perilaku. Skoring skala self-regulation dalam 

penelitian ini menggunakan summated ratings yaitu penskalaan yang 

menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya dengan 

menggunakan skala Likert (Azwar, 2008). Keseluruhan item pernyataan dalam 

skala self-regulation ini berjumlah 46 pernyataan yang terdiri dari 23 item 

pernyataan favourable dan 23 item unfavourable.  

Seleksi item. Diukur menggunakan SPSS 15.0.for Windows. Seleksi item 

diukur menggunakan teknik corrected item total correlation. Seleksi atau dasar 

pengambilan keputusan item yang valid berdasarkan kriteria Azwar (2000), yang 

menyatakan bahwa item pada skala pengukuran dapat dikatakan valid apabila 



 

 

mempunyai r ≥ 0,25. Dari hasil seleksi item skala self-regulation yang terdiri 46 

aitem pernyataan yang terdapat 23 item yang gugur, sehingga hanya terdapat 23 

item yang dapat digunakan dalam penelitian ini dengan item total correlation 

yang bergerak antara 0.256-0.656.  

Tabel 1 

Sebaran Item dan Skala seleksi item 

Self-Regulation 

No Aspek Favorable Unfavorable Total 

1 Metakognisi 13, 18*, 11,12, 7 4, 33, 28, 3, 23 9 

2 Motivasi 5, 25, 24, 45,30 22, 6 6 

3 Perilaku 15, 20, 29 
31, 40.10*, 32, 

39 
7 

 Total 12 11 23 

 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi atau 

keterpercayaan hasil ukur (Azwar, 2012). Reliabilitas skala self-regulation 

terhadap prestasi belajarpada mahasiswa dihitung denganteknik alpha cronbach  

dan didapatkan hasil koefisien reliabilitas sebesar 0.626 yang berarti relibilitas 

skala berada pada level sedang. 

Prosedur. Setelah mendapatkan ijin penelitian, peneliti memulai 

penyebaran skala kepada responden yang dilakukan pada tanggal 17 

Desember - 17 Januari 2014. Penyebaran skala ini sebagian dilakukan dengan 



 

 

menemui secara langsung responden yang didapat dari referensi responden 

yang sudah ada sebelumnya. Ada 84 mahasiswa yang dipakai sebagai subjek 

penelitian dengan rentang usia 18 tahun - 22 tahun. Teknik pengambilan data 

menggunakan teknik Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik 

penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini 

disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2001). 

Selama kurun waktu sebulan, peneliti menyebarkan angket. Jumlah 

angket yang disebar berjumlah 84 angket, pada saat penyebaran angket 

peneliti menunggu subjek yang dimintai untuk mengisi angket. Ada beberapa 

subjek yang sambil makan mengisi angket dan ada pula yang setelah selesai 

futsal baru mau mengisi angket, dan peneliti bersedia menunggu para subjek 

sampai selesai beraktivitas untuk mengisi angket. Jumlah angket yang 

kembali berjumlah 84. Setelah data terkumpul, dan disusun  dalam bentuk 

tabulasi, data selanjutnya diproses untuk dianalisis menggunakan SPSS 15.0 

for windows. 

HASIL 

Uji Deskriptif 

Untuk mengukur tinggi rendahnya masing - masing variabel penelitian 

digunakan interval sebagai berikut: 

� =
����	��������� − ����	�������ℎ

���������	��������
 



 

 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel self-regulation 

sebanyak 23 item, dengan penilaian pada setiap item dilakukan dengan 

memberikan angka berjenjang dari nilai 1 hingga 4. 

Skor tertinggi 4 x 23 = 92 

Skor terendah 1 x 23 = 23 

 

 

       = 92 - 23 

               4 

       = 17.25 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dihitung nilai interval yang akan 

digunakan adalah sebesar 17.25 maka dapat ditentukan kategori sebagai berikut: 

74.75 ≤ x < 92 Sangat Tinggi 

57.5 ≤ x < 74.5 Tinggi 

40.25 ≤ x < 57.5 Rendah 

23 ≤ x < 40.25 Sangat Rendah 

Hasil pengukuran variabel self-regulation dari subyek penelitian adalah 

tampak pada tabel berikut: 

kategoribanyaknya

terendahskortertinggiskor
I






 

 

Tabel 2 

Hasil Pengukuran Variabel Self-Regulation 

Range Kategori Frekuensi Persen 

(%) 

Mean SD Min Maks  

74.5 ≤ x< 92 Sangat 

Tinggi 

2 2.38%     

57.5 ≤x< 74.5 Tinggi 52 61.90% 62.65 6.11 48 79 

40.25 ≤x< 57.5 Rendah 29 34.52%     

23 ≤x<40.25 Sangat 

Rendah 

-      

 

Uji Asumsi. Digunakan sebelum melakukan uji regresi, dalam penelitian ini 

uji asumsi yang digunakan meliputi uji normalitas, lineritas, multikolinearitas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh 

nilai kolmogorov smirnov. Pada signifikansi two tailed lebih besar dari  0,05 

(0,103 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data self-regulation berdistribusi 

normal. Berdasarkan hasil uji linieritas, diketahui bahwa self-regulation 

berkolerasi linier positif dengan prestasi belajar. Data berkorelasi linear dengan F 

sebesar 0.106 dengan signifikansi .746 (p > 0.05). Uji Multikolinearitas 

didapatkan  nilai VIF  yaitu 1.000 (VIF < 5 ) maka bisa diduga bahwa didalam 

variabel independen yaitu self-regulation tidak ada persoalan multikoliniearitas. 



 

 

Sedangkan uji autokorelasi didapatkan hasil koefisien Durbin Watson sebesar 

2.273 yang  lebih besar dari batas atas (du) 1.694 maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi  positif. Heteroskedastisitas didapatkan nilai signifikan 

yang lebih dari 0.05 yang berarti tidak ada gejala Heteroskedastisitas 

Analisi regresi linear. Digunakan untuk melihat adakah pengaruh variabel 

self-regulation terhadap prestasi mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk IPK. 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 15.00 didapatkan persamaan  

Y = a + bX 

Y = 3.448 + 0.008 X 

 Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel IPK, 

maka besar self-regulation adalah 3.448, sedangkan nilai koefisien regresi 

variabel IPK sebesar 0.008 yang artinya bahwa setiap penambahan satu satuan 

variabel IPK, maka akan meningkatkan perubahan perilaku sebesar 3.448. 

Pengujian hipotesis. Dilakukan dengan cara melihat signifikasi, dengan 

ketentuan apabila signifikansi > 0.05 maka H0 diterima, tetapi apabila signifikansi 

< 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari tabel di bawah ini diketahui bahwa 

besarnya signifikansi = 0,000 < 0,05. Dengan demikian hipotesis yang diajukan 

diterima yaitu ada pengaruh variabel self-regulation terhadap prestasi belajar. 

Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini  

Tabel 3  
Uji Regresi 

 

 

 

Coefficients a 

3,448 ,462 6,384 ,000 

,008 ,005 -,036  6,425 .000 

(Constant) 

SR 

Model 

1 

B Std. Error 

Unstandardized 

Coefficients 

Beta 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Dependent Variable: IPK a.  



 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian data untuk uji regresi, didapatkan hasil 

signifikansi = 0,000 < 0,05. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima 

yaitu ada pengaruh variabel self-regulation terhadap prestasi belajar maka Hı 

diterima yang berarti ada pengaruh positif antara antara self-regulation dan 

prestasi belajar mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi self-regulation maka 

semakin tinggi prestasi belajar mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga.  

 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi self-regulation 

maka semaikin tinggi prestasi belajar mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. Sebagai mahasiswa setiap individu dituntut untuk 

lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam belajarnya, mulai menyesuaikan dan 

mengendalikan diri terhadap perubahan lingkungan sosial dan emosi-emosi 

negatif. Kondisi ini perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa karena proses belajar di 

perguruan tinggi membutuhkan kesadaran dari peserta didik dalam menggunakan 

strategi yang tepat supaya dapat membantu dirinya dalam pencapaian prestasi 

yang dinginkan sehingga diharapkan mahasiswa dapat berkomitmen untuk 

menyelesaikan pendidikannya. Semakin seorang mahasiswa mampu menahan 

dorongan-dorongan negatif dan mengendalikan tingkah lakunya maka mahasiswa 

tersebut mampu mengontrol self-regulation-nya dengan baik. (Papalia, Olds, & 

Feldman, 2004). Hasil ini mendukung temuan para ahli yang menyatakan bahwa 



 

 

dengan self-regulation yang baik, maka individu akan dapat melakukan kegiatan 

akademiknya lebih baik daripada individu dengan self-regulation yang buruk 

(dalam McCoach, Ruban, McGuire & Reis, 2003). Temuan yang lain juga 

memberikan bukti empiris ekologis berlaku untuk pentingnya mempertimbangkan 

kedua komponen pembelajaran motivasi dan self-regulated dalam model kami 

kinerja akademik kelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa self-

regulation memberikan pengaruh pada pencapaian prestasi belajar yang baik bagi 

peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang mahasiswa yang memiliki 

self-regulation tinggi, prestasi belajarnya akan lebih baik dibandingkan dengan 

mahasiswa yang memiliki self-regulation rendah. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pengujian hipotesis  dilakukan dengan melihat signifikansi = 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima yaitu ada pengaruh 

variabel self-regulation terhadap prestasi belajar yang berarti ada pengaruh 

yang positif antara antara self-regulation dan prestasi belajar mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi self-regulation yang dimiliki maka 

prestasi belajarnya pun akan semakin tinggi. 

2. Koefisien determinasinya (R square) menunjukkan nilai 0.301 atau sebesar 

30.1% yang memiliki arti bahwa kontribusi atau hubungan efektif dari 



 

 

self-regulation terhadap prestasi belajar sebesar 30.1 %, sedangkan 69.9% 

lainnya bisa dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. 

SARAN 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan yang dapat 

menjadi masukan bagi penelitian yang akan datang.disarankan untuk lebih 

mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode eksperimen dan 

kualitatif. Penelitian ini hanya meninjau sebagian hubungan saja sehingga bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian yang sama 

diharapkan agar memperhatikan faktor-faktor lain yang memengaruhi prestasi 

belajar seperti perubahan lingkungan tempat belajar, motivasi, tujuan, perhatian, 

minat, kelengkapan belajar, keadaan fisik dan kemampuan memecahkan masalah 

selama jangka waktu tertentu. Selain itu, penelitian tentang self-regulation tidak 

terbatas hanya pada bidang psikologi pendidikan saja tetapi juga dalam beberapa 

bidang psikologi pendidikan saja tetapi juga dalam beberapa bidang psikologi 

seperti psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi. 
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