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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan belajar mengajar atau suatu 

usaha untuk memberikan informasi atau ilmu pengetahuan yang dilaksanakan 

dengan teratur, sengaja dan terencana dengan tujuan untuk mengubah atau 

mengembangkan perilaku seseorang agar menjadi lebih baik. Universitas 

sendiri merupakan salah satu suatu lembaga pendidikan tinggi yang akan 

memberikan gelar akademis setelah menepuh pendidikan yang telah 

ditentukan dalam peraturan universitas. Mengikuti pendidikan di Universitas, 

mahasiswa dapat belajar banyak hal yang belum pernah mereka dapat ketika 

masih duduk di bangku sekolah (Slameto, 2010).  

Pendidikan Universitas juga mahasiswa memiliki banyak kesempatan 

untuk bisa mengasah atau mengembangkan ketrampilan yang mereka miliki, 

berkomunikasi, dan mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan. Hasil akhir 

dari proses belajar tersebut dapat terlihat dari prestasi belajar akademisnya.  

Menurut Hamalik (2003) menyatakan bahwa prestasi belajar merupakan 

keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan 

untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh 

individu. 

Prestasi akademis yang telah dicapai seorang mahasiswa sendiri 

secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai ukuran dan bahan evaluasi 
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untuk mengetahui apakah mahasiswa benar-benar telah memiliki skil atau 

kemampuan dan menguasai ilmu keperawatan yang dapat mendukung 

perkembangan dan kemajuan ilmu keperawatan. Untuk mencapai hal tersebut 

diupayakan setiap mahasiswa memiliki prestasi akademis yang baik, 

pecapaian prestasi tersebut yaitu dengan melalui mengikuti kegiatan belajar 

yang ada di kampus dengan baik dan benar.  

Menurut Gunarsa (1991) menyatakan bahwa kebiasaan disiplin diri 

dan disiplin waktu akan mendukung kelancaran perkembangan kognitif 

sehingga seorang anak mampu mencapai keberhasilan prestasi yang optimal. 

Purwanto (2006) menambahkan bahwa berhasil tidaknya belajar seorang 

mahasiswa itu tergantung pada macam-macam faktor. Setelah rentang waktu 

tertentu, biasanya pada akhir semester semua penilaian untuk masing-masing 

bidang studi ditulis dalam sebuah transkrip nilai yang disebut IPK (Indeks 

Prestasi Kumulatif). IPK inilah yang menjadi alat bukti keberhasilan atau 

kegagalan mahasiswa di universitas. Dari nilai ini, orang tua ,mahasiswa yang 

bersangkutan, dan dosen pengajar dapat melihat sendiri prestasi belajar yang 

dicapai mahasiswa. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

bahwa masih banyak mahasiswa yang memiliki prestasi akademis yang 

kurang optimal yang dilihat dari nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan 

kedisiplinan mahasiswa dalam belajar. Menurut Boekaerts (2005) menyatakan 

bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang 

siswa untuk mencapai prestasi yang optimal. Di antaranya adalah intelegensi, 
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kepribadian, lingkungan sekolah, dan lingkungan rumah. Namun selain faktor-

faktor tersebut ternyata self regulation turut mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam mencapai prestasi yang optimal.  

Meskipun seorang siswa memiliki tingkat intelegensi yang baik, 

kepribadian, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah yang mendukungnya, 

namun tanpa ditunjang oleh kemampuan self regulation maka siswa tersebut 

tetap tidak akan mampu mencapai prestasi yang optimal. Seorang mahasiswa 

yang belajar berdasar self regulation secara metakognitif mempunyai 

perencanaan, serangkaian tujuan, mampu mengatur, memonitor diri, dan 

mengevaluasi diri. Secara motivasional, mereka bertanggung jawab atas 

kesuksesan dan kegagalannya, secara intrinsik tertarik pada tugas-tugas dan 

mempunyai efikasi diri yang tinggi (Gaskill & Hoy, 2002). 

Susanto (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

keberhasilan seseorang dalam menjalankan proses pendidikannya tidak hanya 

ditentukan oleh tingkat intelegensi (IQ) yang dimilikinya, tetapi dibutuhkan 

juga kemampuan meregulasi dirinya selama mengikuti proses pendidikan. 

Kemampuan ini lebih dikenal dengan istilah self regulation meliputi 

kemampuan untuk mulai mencoba menentukan nilai yang ingin diperolehnya, 

merencanakan membuat jadwal pelajaran, membagi waktu antara belajar dan 

bermain, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestasinya di sekolah. 

Menurut Ablard dan Lipschultz (1998) bahwa self-regulated learning 

merupakan upaya mengatur diri dalam belajar dengan mengikutsertakan 
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kemampuan metakognisis, motivasi dan perilaku aktif. Schunk dan 

Zimmerman dalam Latif (2009) menambahkan bahwa siswa yang  memiliki 

self regulated learning akan secara aktif dalam melakukan aktifitas belajarnya. 

Sehingga, apabila seorang mahasiswa merasakan bahwa suatu mata kuliah 

atau pembahasan perkuliahan tidak dapat untuk dipahami atau dimengerti oleh 

mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan lebih aktif untuk dapat 

mempelajarinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Misalnya 

dengan membuat penjadwalan atau rencana untuk pembelanjaran selanjutnya, 

melakukan pengamatan dengan hasil belajar yang telah dicapainya, 

mengevaluasi hasil belajar yang telah diperoleh selama perkuliahan.  

Menurut Febrianela (2013) dalam penelitianya menyatakan bahwa 

semakin tinggi skor Self Regulated Learning (SRL) maka prestasi akademik 

yang tinggi dan sebaliknya siswa dengan Self Regulated Learning (SRL) 

rendah memiliki prestasi akademik rendah. Mouselides dan Philippou (2005) 

juga menemukan bahwa strategi regulasi diri dalam belajar (mastery goal 

orientation) sebagai prediktor yang kuat terhadap self-efficacy dan selanjutnya 

berpengaruh terhadap prestasi. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto didapatkan 

data nilai IPK tahun akademik 2013-2014 gasal menunjukan bahwa dari 123 

mahasiswa terdapat 13 (10,5%)  mahasiswa memiliki nilai IPK masih di bawah 

3,00 dari total SKS 100-107 dan 9 (7,3%) mahasiswa memiliki nilai IPKnya di 

bawah 3.00 dari total SKS dibawah 100. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa 

belum bisa menguasai ataupun memahami apa yang sudah disampaikan oleh 
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dosen. Hasil tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan 

oleh peneliti terhadap 14 responden yang menyatakan bahwa ada 5 responden 

mengatakan bahwa mereka tidak pernah membaca materi yang telah dijelaskan 

terkecuali mau UAS, 4 mahasiswa yang merasa dirinya belum bisa 

mengendalikan emosi yang ada didalam dirinya sehingga ketika ada masalah 

proses belajar ikut terganggu, 3 mahasiswa yang bisa mengatur belajar dalam 

sehari-hari bahkan mengerti tujuan dari belajarnya dan 3 mahasiswa mengatakan 

bahwa mereka tidak memiliki strategi khusus dalam belajar. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang mengenai “Hubungan Kecerdasan Self Regulated 

Learning Dengan Prestasi Akademik Mahasiswa Keperawatan S1 Angkatan 

2010 Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

Prestasi belajar merupaka hasil ukur seberapa jauh seorang mahasiswa 

menguasai mata kuliah yang mereka serap selama dibangku perkuliahan. Ada 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, salah 

satunya adalah self regulated learning. Mahasiswa yang memiliki self 

regulated learning yang tinggi dapat mengorganisir semua tugas mereka,  

menetapkan tujuan, menggunakan strategi kerja yang efektif dalam proses 

belajar, mengatur waktu mereka untuk belajar dan. Kemampuan-kemampuan 

tersebut menimbulkan berkembangnya sikap belajar yang positif. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti membuat 

rumusan masalah tentang “Bagaimana hubungan kecerdasan self regulated 
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learning dengan prestasi akademik mahasiswa keperawatan S1 angkatan 

2010 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui Bagaimana hubungan kecerdasan self regulated 

learning dengan prestasi akademik mahasiswa keperawatan S1 angkatan 

2010 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui karakteristik mahasiswa keperawatan S1 angkatan 2010 

di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Mengetahui kecerdasan self regulated learning mahasiswa 

keperawatan S1 angkatan 2010 di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

c. Mengetahui prestasi akademik mahasiswa keperawatan S1 angkatan 

2010 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

d. Hubungan kecerdasan self regulated learning dengan prestasi 

akademik mahasiswa keperawatan S1 angkatan 2010 di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi responden 

Memberikan masukan pada mahasiswa untuk mengenal dirinya dengan 

lebih baik terutama mengenai kecerdasan self regulated learning dan 
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bagaimana mengelola kecerdasan self regulated learning tersebut untuk 

meningkatkan prestasi akademiknya. 

2. Bagi institusi terkait 

Penelitian ini dapat menambah refrensi tentang konsep kecerdasan dari 

sisi self regulated learning dengan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka mewujudkan insan lulusan UMP yang mandiri, cendekia 

dan bernurani dengan menunjukkan bukti empiris mengenai adanya 

keterkaitan antara self regulated learning dengan prestasi belajar 

mahasiswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan informasi dan masukan-masukan untuk dijadikan refrensi 

tambahan peneliti yang ingin melakukan penelitian yang bersangkutan 

dengan prestasi belajar pada mahasiswa. 

E. Penelitian Terkait 

1. Febrianela (2013) 

Dengan judul hubungan antara Self Regulated Learning (SRL) dengan 

prestasi akademik siswa akselerasi.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara Self Regulated Learning (SRL) dengan 

prestasi akademik siswa akselerasi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuatitatif korelasional dengan subjek sebanyak 52 siswa 

akselerasi kelas X yang tergabung dari tiga sekolah yakni SMAN 4, 

SMAN 5, dan SMAN 8 Kota X. Peneliti menggunakan skala likert yaitu 

Responden akan diminta untuk menyatakan kesetujuan atau 

 Hubungan Kecerdasan Self..., Stevhend Dedy, Keperawatan S1 UMP, 2014Hubungan Kesehatan Self..., Stevhend Dedy, Keperawatan S1 UMP, 2014



8 
 

ketidaksetujuan terhadap lima pernyataan dalam lima macam kategori. 

Untuk mengetahui prestasi akademik, peneliti menggunakan raport 

semester ganjil. Hasil pengujian korelasi menggunakan Korelasi 

Spearman dapat diketahui bahwa antara Self Regulated Learning (SRL) 

berkorelasi dengan Prestasi Akademik, karena nilai signifikansi dari 

Korelasi Spearman untuk SMAN 04 (sebesar 0,000), SMAN 05 (0,018) 

dan SMAN 08 (0,011) lebih kecil dari pada α (0,05). Korelasi yang 

didapatkan sebesar 0,823, 0,567, dan 0,615 yang keseluruhannya 

berkorelasi positf. 

2. Esnni (2013) 

Dengan judul afiliasi gaya belajar, self regulated learning, dan pola asuh 

orang tua terhadap prestasi belajar siswa bidang keahlian teknologi 

informasi dan komunikasi SMK N 3 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar, self regulated learning, 

pola asuh orang tua dan gaya belajar dengan prestasi belajar. Penelitian 

ini adalah penelitian ex-post facto dengan metode penelitian kuantitatif. 

Populasi pada penelitian ini sebanyak 206 siswa dan sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 135 siswa. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Cluster Propotional Random Sampling. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk pengambilan data gaya belajar, 

self regulated learning, dan pola asuh orang tua adalah dengan 

menggunakan kuesioner (angket) dengan menggunakan empat skala 

likert. Sedangkan data prestasi belajar di ambil dari rata-rata nilai raport 
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semester gasal. Uji validitas instrumen menggunakan expert judgment 

dan rumus product moment, sedangkan uji reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara gaya belajar dengan prestasi belajar siswa di SMK 

Negeri 3 Yogyakarta denagn nilai koefisien korelasi sebesar 0,500. 

Terdapat hubungan positif dan signifikan antara self regulated learning 

terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,472. Terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 

3 Yogyakarta dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,281. Terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar, self regulated 

learning, dan pola asuh orang tua secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,534 dan nilai koefisien 

determinan sebesar 0,286. 
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