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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Self Regulated Learning 

1. Pengertian self regulated learning 

Menurut Kathryn et. all. (2009) menjelaskan bahwa self 

regulation learning (SRL) mengacu pada "pikiran, perasaan dan aksi 

yang terencana dan diadaptasikan untuk mencapai tujuan-tujuan 

personal", termasuk didalamnya: 1) goal setting untuk pembelajaran; 2) 

konsentrasi terhadap instruksi; 3) menggunakan strategi efekif untuk 

mengorganisasikan ide-ide, 4) menggunakan sumber-sumber belajar 

dengan efektif, 5) memonitoring penampilan, 6) mengatur waktu dengan 

efektif, dan 7) memegang keyakinan positif tentang salah satu 

kemampuan yang dimiliki. 

Menurut Purwanto (2000) self regulated learning secara harfiah 

disusun dari dua komponen yaitu self regulated yang berarti terkelola diri 

dan learning berarti belajar. Self regulated learning sendiri secara 

keseluruhan dapat diartikan sebagai belajar secara terkelola diri atau 

dengan kata lain belajar yang bertumpu pada pengelolaan diri. 

Secara harafiah self regulated learning terdiri atas dua kata yaitu 

self regulated dan learning. Self regulated berarti terkelola, sedangkan 

learning berarti belajar. Jadi dapat disimpulkan self regulated learning 

10 
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secara keseluruhan berarti belajar mengatur diri atau pengelolan atau 

pengaturan diri dalam belajar (Haryu, 2004). 

Latif (2009) mendefinisikan self regulation adalah kemampuan 

seseorang untuk menghadapi tantangan serta mengkombinasikan antara 

pengharapan yang positif dan motivasi serta berbagai strategi untuk 

pemecahan masalah yang mencakup aspek personal (kognitif, dan 

afektif/emosional), prilaku (behavioral) dan kontektual. 

Deasyanti dan Armeini (2007) juga menjelaskan bahwa regulasi 

dalam belajar adalah proses aktif dan konstruktif dimana peserta didik 

menentukan tujuan belajar, mengimplementasikan strategi, dan 

memonitor kemajuan pencapaian tujuan yang melibatkan kognisi, 

metakognisi dan motivasi, afeksi dan perilaku peserta didik dalam 

belajar. Dengan melibatkan unsur-unsur tersebut, peserta didik mampu 

memutuskan sendiri atau dengan bantuan orang lain, apa yang menjadi 

kebutuhan bagi dirinya, bagaimana menetapkan sasaran belajarnya, 

strategi apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan tugas akademik 

dan dapat memantau kemajuan diri sendiri. 

Sehingga dapat disimpulkan pengertian self regulated learning 

yaitu kemampuan seorang mahasiswa bagaimana mengelola diri atau 

memiliki strategi untuk menghadapi berbagai masalah dalam proses 

belajar. 
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2. Komponen self regulated learning 

Menurut Yoenanto (2010) menyebutkan bahwa self-regulated 

learning memiliki tiga komponen yaitu: 

a.  Mengamati diri sendiri (self-observation), yaitu dengan sengaja 

memberikan perhatian yang spesifik dari aspek perilaku dirinya dan 

sendiri,  

b. Penilaian dirinya sendiri (self-judgement),  yaitu dengan 

membandingkan kemajuan sekarang dengan suatu tujuan secara 

standar, 

c. Reaksi dari dirinya sendiri (self-reaction), atau yaitu dengan membuat 

respon yang evaluatif terhadap penilaian kinerja dirinya sendiri. 

Sedangkan menurut Schunk dan Zimmerman (1989) menyatakan 

bahwa self regulated learning mencakup tiga aspek :  

a. Metakognisi  

Metakognisi adalah kemampuan individu dalam merencanakan, 

mengorganisasikan atau mengatur, menginstruksikan diri, memonitor 

dan melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar.  

b. Motivasi  

Motivasi dalam self regulated learning ini merupakan pendorong 

(drive) yang ada pada diri individu yang mencakup persepsi terhadap 

efikasi diri, kompetensi otonomi yang dimiliki dalam aktivitas belajar. 

motivasi merupakan fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol 
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dan berkaitan dengan perasaan kompetensi yang dimiliki setiap 

individu.  

c. Perilaku  

Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, 

dan memanfaatkan lingkungan maupun menciptakan lingkungan yang 

mendukung aktivitas belajar. 

3. Karakterisitk self regulated 

Rochester Institute of Technology (dalam Haryu, 2004) beberapa 

karakteristik dalam self regulated learning : 

a.  Memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kepada mereka dan membuat perencanaan untuk mengatur 

penggunaan waktu serta sumber yang dimiliki, baik yang bersumber 

dari dalam dirinya maupun dari luar pada saat menyelesaikan tugas.  

b. Mempunyai Need For Challenge yaitu mempunyai kecenderungan 

untuk menyesuaikan diri terhadap kesulitan yang dihadapi pada saat 

pengerjaan tugas dan mengubah menjadi sebuah tantangan pada suatu 

hal yang menarik dan menyenangkan  

c. Tahu bagaimana atau menggunakan sumber-sumber yang ada, baik 

yang berasal dari dalam dirinya maupun luar dirinya serta melakukan 

pemantauan terhadap proses belajar.  

d. Memiliki kegigihan dalam belajar dan mempunyai strategi tertentu 

yang membantu dalam belajar  
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e. Pada saat melakukan aktivitas membaca, menulis, maupun berdiskusi 

dengan orang lain mempunyai kecenderungan untuk membuat sesuatu 

pengertian atau makna dari apa yang dibaca, ditulis, maupun 

didiskusikan  

f. Menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki bukanlah satu-satunya 

faktor yang mendukung kesuksesan dalam meraih prestasi belajar 

melainkan juga dibutuhkan strategi dan upaya yang gigih dalam 

belajar.  

4. Faktor penyebab seseorang kurang mampu mengembangkan self 

regulation 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang kurang 

mampu untuk mengembangkan self regulation learning. 

a. Kurangnya pengalaman belajar dari lingkungan sosial adalah faktor 

yang pertama yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam 

mengembangkan self regulation. Seringkali mereka mengalami 

kesulitan untuk mengembangkan self regulation disebabkan mereka 

tumbuh di rumah atau lingkungan yang tidak mengajarkan mereka 

untuk melakukan self regulation, tidak diberikan contoh, atau pun 

tidak diberikan reward (Brody, Stoneman, Flor, 1996 dalam 

Boekaerts, 2000). 

b. Batasan kedua yang menghambat seseorang dalam mengembangkan 

kemampuan self regulation bersumber dari dalam dirinya yaitu 

adanya sikap apatis (disinterest). Hal ini disebabkan dalam 
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menggunakan teknik-teknik self regulation yang efektif dibutuhkan 

antisipasi, konsentrasi, usaha, self reflectionyang cermat. Sebagai 

contohnya, kebanyakan guru akan melaporkan bahwa murid-murid 

yang tidak aktif di kelas akan menunjukkan prestasi yang kurang dan 

jarang mengumpulkan tugas-tugas yang diterimanya (Steinberg, 

Brown, Dornbusch, 1996 dalam Boekaerts, 2000). 

c. Gangguan suasana hati seperti mania atau depresi adalah batasan 

ketiga yang dapat menyebabkan disfungsi self regulation. Sebagai 

contoh, seseorang yang mengalami depresi cenderung menunjukkan 

perilaku menyalahkan diri sendiri, salah dalam mempersepsikan hasil 

perilaku mereka, bersikap negatif (Bandura, 1991 dalam Boekaerts, 

2000). 

d. Batasan yang keempat yang sering dihubungkan dengan disfungsi 

self regulation adalah adanya learning disabilities, seperti masalah 

kurang mampu konsentrasi, mengingat, membaca dan menulis 

(Borkowski & Thorpe, 1994 dalam Boekaerts, 2000). Sebagai 

contoh, seorang anak dengan learning disabilities menetapkan goal 

academic yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak normal, 

memiliki masalah dalam mengontrol dorongannya, dan kurang akurat 

dalam menilai kemampuan yang mereka miliki. 

Stone, Schunk & Swartz dalam Cobb (2003) menjelaskan bahwa self-

regulated learning, dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu keyakinan diri 

(self-efficacy), motivasi dan tujuan. Menurut Bandura dalam Cobb (2003) 
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merupakan sesuatu yang menggerakkan individu pada tujuan, dengan 

harapan akan mendapatkan hasil dari tindakannya itu dan adanya keyakinan 

diri untuk melakukannya. Tujuan merupakan kriteria yang digunakan 

individu untuk memonitor kemajuan belajarnya. Ketiga faktor tersebut di 

atas, yakni tujuan, motivasi dan self-efficacy saling berhubungan dengan 

SRL. Self efficacy merefleksikan kepercayaan akan kemampuan diri 

seseorang untuk menyelesaikan tugas, yang akan mempengaruhi tujuan 

(apakah orientasi pada tujuan belajar atau kinerja. Selanjutnya self-efficacy 

yang tinggi, akan lebih memotivasi individu untuk meningkatkan regulasi 

diri, sehingga individu dapat belajar dengan mengimplementasikan lebih 

banyak strategi self-regulated learning, yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap prestasi akademiknya (Fatimah dan Fasikhah, 2013). 

5. Komponen kecerdasan self regulated learning 

Ada tiga komponen pembentuk self regulated learning yaitu 

(Bandura, 1997): 

a. Self observation (mengamati diri sendiri) 

b. Judgement (membandingkan apa yang harusnya dilakukan dengan 

apa yang seharusnya). 

c. Self responses (pemberian reward-punishment pada diri sendiri). 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian 

Prestasi akademik adalah hasil belajar dalam bidang akademis yang 

merefleksikan kemampuan dan kinerja mahasiswa terhadap materi 

pelajaran yang bersifat multidimensi yang mencakup aspek kognitif, 
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afektif dan psikomotor, yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik 

yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai (Fatimah dan Fasikhah, 2013). 

Prestasi akademik menurut perspektif kognitif sosial dipandang 

sebagai hubungan yang kompleks antara kemampuan individu, persepsi diri, 

penilaian terhadap tugas, harapan akan kesuksesan, strategi kognitif dan 

regulasi diri, gender, gaya pengasuhan, status sosio ekonomi, kinerja dan 

sikap individu terhadap sekolah (Clemons, 2008). 

Prestasi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) 

yaitu penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan 

oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka 

nilai yang diberikan guru. Kemampuan yang sungguh-sungguh ada atau 

dapat diamati (actual ability) dan yang dapat diukur langsung dengan tes 

tertentu. 

Menurut Suryabrata (2006), prestasi dapat pula didefinisikan 

sebagai berikut : “nilai merupakan perumusan terakhir yang dapat 

diberikan oleh guru mengenai kemajuan/prestasi belajar siswa selama 

masa tertentu”. 

Prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh 

seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan 

atas pengukuran tertentu (Ilyas, 2008). 

Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian prestasi belajar adalah 

hasil dari proses belajar seorang mahasiswa yang dapat diukur dengan 

angka-angka ataupun tes tertentu.  
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2. Tujuan belajar 

Sardiman (2011) mengemukakan bahwa tujuan belajar pada 

umumnya ada tiga macam, yaitu : 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, karena antara 

kemampuan berpikir dan pemilihan pengetahuan tidak dapat 

dipisahkan. Kemampuan berpikir tidak dapat dikembangkan tanpa 

adanya pengetahuan dan sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan.  

b. Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan 

jasmani maupun keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah 

keterampilan yang dapat diamati sehingga akan menitikberatkan pada 

keterampilan penampilan atau gerak dari seseorang yang sedang 

belajar termasuk dalam hal ini adalah masalah teknik atau 

pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, karena 

lebih abstrak, menyangkut persoalan penghayatan, keterampilan 

berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu 

konsep. 

c. Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai, dengan dilandasi nilai, anak didik 
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akan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk 

mempraktikan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. 

3. Pengukuran prestasi belajar 

Menurut Muhibbin (2010) pengukuran keberhasilan belajar yaitu 

sebagai berikut : 

a. Evaluasi Prestasi Kognitif 

Mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif (ranah cipta) 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis 

maupun tes lisan dan perbuatan. Karena semakin membengkaknya 

jumlah siswa di sekolah-sekolah, tes lisan dan perbuatan hampir tak 

pernah digunakan lagi. Alasan lain mengapa tes lisan khususnya 

kurang mendapat perhatian ialah karena pelaksanaannya yang face to 

face (berhadapan langsung) 

b. Evaluasi Prestasi Afektif 

Dalam merencanakan penyusunan instrumen tes prestasi siswa yang 

berdimensi aktif (ranah rasa) jenis-jenis prestasi internalisasi dan 

karakteristik seyogyanya mendapat perhatian khusus. Alasannya, 

karena kedua jenis prestasi ranah rasa itulah yang lebih banyak 

mengendalikan sikap dan perbuatan siswa. Salah satu bentuk tes ranah 

rasa yang populer ialah “Skala Likert” (Likert Scale) yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi kecenderungan/sikap orang. 
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c. Evaluasi Prestasi Psikomotorik 

Cara yang dipandang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan belajar 

yang berdimensi ranah psikomotor (ranah karsa) adalah observasi. 

Observasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sejenis tes mengenai 

peristiwa, tingkah laku atau fenomena lain, dengan pengamatan 

langsung. Namun, observasi harus dibedakan dari eksperimen, karena 

eksperimen pada umumnya dipandang sebagai salah satu cara 

observasi. 

4. Pengukuran prestasi akademik mahasiswa 

Mahasiswa dikatakan berhasil atau tidak dalam proses 

pembelajaran dikampus, salah satu caranya dengan melihat nilai-nilai 

hasil perolehan mahasiswa dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Angka-angka 

maupun huruf-huruf dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mencerminkan 

Prestasi Belajar atau sejauh mana tingkat keberhasilan siswa mengikuti 

kegiatan belajar. 

Menurut Sugihartono (2007) menyatakan kegiatan belajar 

mengajar, pengukuran hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah menghayati proses 

belajar. Maka pengukuran yang dilakukan guru lazimnya menggunakan 

tes sebagai alat ukur. Hasil pengukuran tersebut berwujud angka ataupun 

pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi 

para siswa, yang lebih dikenal dengan prestasi belajar. 
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Cara penilaian dan penentuan nilai akhir mahasiswa adalah sebagai 

berikut : 

a.  Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa sejauh mungkin 

mempertimbangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

mencerminkan kompetensi mahasiswa. 

b.  Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan secara 

komplementatif yang mencakup berbagai unsur hasil belajar sehingga 

mampu memberikan umpan balik dan penguasaan kepada mahasiswa 

secara tepat, sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai 

mahasiswa. 

c.  Nilai suatu mata kuliah ditentukan dengan dasar lulus atau tidak lulus, 

nilai batas kelulusan adalah skala 0 sampai dengan 10 atau 50 (lima 

puluh) untuk skala 0 s/d 100. 

d.  Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E 

yang standar dan angka/bobotnya ditetapkan sebagai berikut : 

 

Standar nilai Huruf 

85-100 A 

80-85 B+ 

70-75 B 

65-70 C+ 

60-65 C 

50-60 D 

00-50 E 

 

Prestasi Belajar Mahasiswa dapat dilihat dari Indeks Prestasi yang 

telah dicapai mahasiswa. Menurut Peraturan UMP (2009) 
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a.  Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan 

kadar daya serap belajar mahasiswa untuk semester tertentu 

b.  Perhitungan IP ditentukan dengan cara: jumlah nilai huruf yang telah 

ditransfer ke nilai angka/bobot dikalikan besarnya SKS mata kuliah 

dibagi jumlah SKS yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam 

semester tertentu. 

Jika menggunakan skala 4 prestasi belajar mahasiswa dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Cum laude : 3,51-4,00 

b. Sangat memuaskan : 2,76-3,50 

c. Memuaskan : 2,00-2,75 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Fatimah dan Fasikhah (2013) dalam penelitianya menjelaskan bahwa 

kelompok yang diberi pelatihan self regulated learning memiliki prestasi 

akademik lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak diberi pelatihan 

self regulated learning. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianela (2013) menyatakan 

bahwa self regulation learning berkorelasi positif terhadap prestasi 

akademik siswa. Korelasi yang didapatkan sebesar 0,823, 0,567, dan 

0,615 yang keseluruhannya berkorelasi positif, artinya 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 
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Menurut Slameto (2003) dan Suryabrata (2002) secara garis 

besarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dapat 

dikelompokkan atas : 

a. Faktor Internal 

Faktor yang menyangkut seluruh pribadi termasuk kondisi fisik 

maupun mental atau psikis. Faktor internal ini sering disebut faktor 

instrinsik yang meliputi kondisi fisiologi dan kondisi psikologis yang 

mencakup minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan lain-lain. 

1) Kondisi Fisiologis Secara Umum 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar seseorang. Orang yang ada dalam keadaan 

segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang ada 

dalam keadaan lelah. Anak-anak yang kekurangan gizi ternyata 

kemampuannya berada dibawah anak-anak yang tidak kekurangan 

gizi. Anakanak yang kurang gizi mudah lelah, mudah mengantuk, 

dan tidak mudah menerima pelajaran. 

2) Kondisi Psikologis 

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologi. Oleh karena itu 

semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi 

belajar seseorang. Itu berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, 

terlepas dari faktor lain seperti faktor dari luar dan faktor dari 

dalam. Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja 

merupakan hal yang utama dalam menentukan intensitas belajar 
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seorang anak. Meski faktor luar mendukung, tetapi faktor 

psikologis tidak mendukung maka faktor luar itu akan kurang 

signifikan. Oleh karena itu minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan 

kemampukan-kemampuan kognitif adalah faktor psikologis yang 

utama mempengaruhi proses dan hasil belajar mahasiswa 

(Djamarah, 2008). 

3) Kondisi Panca Indera 

Disamping kondisi fisiologis umum, hal yang tak kalah pentingnya 

adalah kondisi panca indera terutama penglihatan dan 

pendengaran. Sebagian besar yang dipelajari manusia dipelari 

menggunakan penglihatan dan pendengaran. Orang belajar dengan 

membaca, melihat contoh atau model, melakukan observasi, 

mengamati hasil eksperimen, mendengarkan keterangan guru dan 

orang lain, mendengarkan ceramah, dan lain sebagainya. 

4) Intelegensi/Kecerdasan 

Intelegensi adalah suatu kemampuan umum dari seseorang untuk 

belajar dan memecahkan suatu permasalahan. Jika intelegensi 

seseorang rendah bagaimanapun usaha yang dilakukan dalam 

kegiatan belajar, jika tidak ada bantuan orang tua atau pendidik 

niscaya usaha belajar tidak akan berhasil. 

5) Bakat 

Bakat merupakan kemampuan yang menonjol disuatu bidang 

tertentu misalnya bidang studi matematika atau bahasa asing. 
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Bakat adalah suatu yang dibentuk dalam kurun waktu, sejumlah 

lahan dan merupakan perpaduan taraf intelegensi. Pada umumnya 

komponen intelegensi tertentu dipengaruhi oleh pendidikan dalam 

kelas, sekolah, dan minat subyek itu sendiri. Bakat yang dimiliki 

seseorang akan tetap tersembunyi bahkan lama-kelamaan akan 

menghilang apabila tidak mendapat kesempatan untuk 

berkembang. 

6) Motivasi 

Motivasi memegang peranan penting dalam memberikan gairah, 

semangat, dan rasa senang dalam belajar sehingga yang 

mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk 

melaksanakan kegiatan belajar. Mahasiswa yang mempunyai 

motivasi tinggi sangat sedikit yang tertinggal dalam belajarnya. 

Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar. Karena itu motivasi belajar perlu diusahakan 

terutama yang berasal dari dalam diri (motivasi intrinsik) dengan 

cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan 

harus untuk mencapai cita-cita. Senantiasa memasang tekat bulat 

dan selalu optimis bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar.. 

Bila ada mahasiswa yang kurang memiliki motivasi instrinsik 

diperlukan dorongan dari luar yaitu motivasi ekstrinsik agar 

mahasiswa termotivasi untuk belajar. 
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b. Faktor Eksternal 

Faktor yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan. 

Faktor ini sering disebut dengan faktor ekstrinsik yang meliputi segala 

sesuatu yang berasal dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajarnya baik itu di lingkungan sosial maupun lingkungan 

lain (Djamarah, 2008). 

1) Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu: 

(a)  Lingkungan Alami 

Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembaban udara 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Belajar pada 

keadaan udara yang segar akan lebih baik hasilnya daripada 

belajar pada suhu udara yang lebih panas dan pengap. 

(b)  Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia dan 

representasinya (wakilnya), walaupun yang berwujud hal 

yang lain langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil 

belajar. Seseorang yang sedang belajar memecahkan soal 

akan terganggu bila ada orang lain yang mondar-mandir di 

dekatnya atau keluar masuk kamar. Representasi manusia 

misalnya memotret, tulisan, dan rekaman suara juga 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 
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2)  Faktor Instrumental 

Faktor-faktor instrumental adalah yang penggunaannya dirancang 

sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini 

diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan 

yang telah dirancang. Faktor-faktor ini dapat berupa : 

a)  Perangkat keras/hard ware misalnya gedung, perlengkapan 

belajar, alat-alat praktikum, dan sebagainya. 

b)  Perangkat lunak/soft ware seperti kurikulum, program, dan 

pedoman belajar lainnya. 

C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Febrianela (2013) dan Muhibbin (2010) 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

E. Hipotesis  

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mempunyai hipotesis, yaitu: 

“Terdapat hubungan kecerdasan self regulated learning dengan prestasi 

akademik mahasiswa keperawatan S1 angkatan 2010 di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto”. 
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