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Abstrak— Salah satu karakteristik matematika adalah memiliki objek kajian yang 

bersifat abstrak, sehingga dibutuhkan upaya siswa untuk mempelajari dan memahami 

matematika secara intensif agar pencapaian prestasi akademik pada mata pelajaran 

matematika dapat diperoleh secara optimal. Prestasi akademik merupakan salah satu 

tolok ukur dari keberhasilan seseorang dalam dunia akademik. Fakta empiris 

menunjukkan bahwa sekalipun kemampuan siswa tinggi tetapi ia tidak dapat 

mencapai prestasi akademik yang optimal, karena kegagalannya meregulasi diri (self 

regulated) dalam belajar. Pernyataan  tersebut menjadi acuan mengenai pentingnya 

regulasi diri (self regulated) dalam belajar bagi seorang siswa. Self regulated learning 

adalah kemampuan untuk menjadi partisipan yang aktif secara metakognisi, motivasi, 

dan perilaku (behavior) di dalam proses belajar. Self regulated learning juga 

menekankan pentingnya tanggung jawab personal dan mengontrol pengetahuan serta 

keterampilan-keterampilan yang diperoleh seorang siswa, sehingga hal tersebut 

menimbulkan korelasi positif yang sangat signifkan antara prestasi akademik dengan 

penggunaan strategi self regulated learning dalam belajar. Bagaimanakah strategi self 

regulated learning dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa?. Pada 

makalah ini akan dipaparkan peran self regulated learning dan fase–fase dalam self 

regulated learning yang dapat membantu meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa, serta kelebihan dan kekurangan dari self regulated learning, juga temuan atau 

hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi self regulated learning. 

Kata kunci: Matematika, Prestasi Belajar, Self Regulated Learning 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa mulai dari tingkat pendidikan 

dasar, menengah sampai tingkat perguruan tinggi. Hal tersebut bahkan telah mulai dipekenalkan sejak 

jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak. Matematika bukan hanya sekedar kumpulan rumus-rumus 

dan perhitungan yang rumit, tetapi sesuatu yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan hal 

tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan 

praktis. Ada banyak alasan penting mengapa siswa perlu belajar matematika antara lain karena, 

matematika merupakan sarana berpikir yang logis, sarana mengembangkan kreativitas, sarana mengenal 

pola-pola hubungan, dan generaliasasi pengalaman, serta sarana memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan 

penting dalam kehidupan baik itu dalam kehidupan akademis maupun kehidupan sehari-hari. 

Sumardyono [1], menyatakan bahwa salah satu karakteristik matematika adalah memiliki objek kajian 

yang bersifat abstrak. Untuk mempelajari dan memahami matematika bukan hal yang mudah. Oleh 

karena itu, dibutuhkan upaya siswa untuk mempelajari dan memahami pelajaran matematika secara 

intensif sehingga pencapaian prestasi akademik matematika dapat  diperoleh secara optimal. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2) tujuan 

pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3), hal tersebut 

mencerminkan bahwa terdapat tujuan yang tersurat dalam pelaksanaan pendidikan yakni pendidikan 

bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri sehingga menjadi mandiri yakni memiliki 

keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar dimana hal tersebut nantinya akan membantu siswa untuk 

mempelajari dan memahami pelajaran secara lebih baik sehingga mencapai prestasi akademik yang 
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optimal. Prestasi akademik yang tinggi merupakan indikator utama dalam pendidikan di sekolah, hal 

tersebut dikarenakan prestasi menunjukkan tingkat kompetensi siswa dalam menguasai materi 

pembelajaran [2]. 

Zimmerman [3], menyatakan bahwa self regulated learning adalah kemampuan untuk menjadi 

partisipan yang aktif secara metakognisi, motivasi dan perilaku (behavior) di dalam proses belajar. Tidak 

saja perlu memiliki kognisi (knowladge to build upon), dan metakognisi (knowladge and monitoring 

learning strategy), tetapi mereka juga harus termotivasi menggunakan strategi metakognisi untuk 

membangun pemahaman mereka terhadap bahan–bahan pembelajaran. Pemahaman konsep tentang self 

regulated learning merupakan tindakan prakarsa diri (self-initiated) yang meliputi goal setting dan 

usaha–usaha pengaturan pencapaian tujuan, pengelolaan waktu, serta pengaturan lingkungan fisik dan 

sosial. Guna membantu siswa agar belajar mereka menjadi efektif, pendidik hendaknya membantu siswa 

menjadi percaya atas cara–cara alternatif terhadap pendekatan situasi belajar, sehingga siswa akan secara 

aktif melakukan aktifitas belajarnya. Jadi, apabila dirasakan oleh siswa bahwa suatu pelajaran atau 

pembahasan pelajaran tidak dimengerti, maka siswa akan lebih aktif untuk dapat mempelajarinya. Siswa 

akan senantiasa membuat perencanaan apa yang akan dipelajari lagi, melakukan pemantauan terhadap 

hasil belajarnya, mengevaluasi hasil belajar yang diperolah, mengulang, mengorganisasi belajarnya, 

berusaha untuk mencapai prestasi yang optimal, dan termasuk mencari bantuan kepada teman, guru atau 

orang yang dianggap lebih mengerti. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin 

baik self-regulated learning seorang siswa, maka akan semakin baik hasil prestasi yang dapat dicapai. 

Sebaliknya, jika siswa memiliki self-regulated learning yang rendah, maka kurang dapat melakukan 

perencanaan, pemantauan, evaluasi pembelajaran dengan baik, kurang mampu melakukan pengelolaan 

potensi dan sumber daya yang baik dan sebagainya, sehingga hasil dari belajarnya tidak optimal,. 

Bagaimana self regulated learning dan fase–fase dalam self regulated learning dapat membantu 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa, serta kelebihan dan kekurangan dari self regulated 

learning, juga temuan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi self regulated learning akan 

dibahas pada pembahasan berikut ini.  

II. PEMBAHASAN 

A. Strategi Self Regulated Learning dalam Pembelajaran Matematika 

Beberapa kata yang dipadankan dengan self regulated learning yakni pengendalian diri (self control), 

disiplin diri (self disciplined), dan pengarahan diri (self directed). Meskipun demikian, kesemuanya 

memiliki pengertian yang berbeda – beda. Self regulated learning adalah kemampuan untuk menjadi 

partisipan yang aktif secara metakognisi, motivasi dan perilaku (behavior) di dalam proses belajar [3]. 

Self regulated learning dapat berlangsung apabila individu secara sistematis mengarahkan perilakunya 

dan kognisinya dengan cara mempertanggung jawabkan tugas-tugas, menginterpretasikan pengetahuan, 

mengulang-ulang informasi untuk mengingatnya serta mengembangkan kemampuan belajar dan 

mengantisipasi hasil belajaranya. Ditegaskan pula bahwa individu yang memiliki self regulated learning 

akan secara metakognisi, motivasional, dan behavioral ikut aktif dalam proses belajar [3]. Beberapa 

peneliti menyatakan defenisi kemandirian belajar (self regulated learning) sebagai mekanisme internal 

yang melibatkan individu dalam perilaku sadar dan disengaja sebagai upaya mengatur diri dalam belajar 

dengan mengikutsertakan kemampuan metakognisi, motivasi dan perilaku aktif [4]. Berdasarkan 

beberapa pernyataan tersebut maka tercermin bahwasannya self-regulated learning adalah faktor internal 

individu yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Self-regulated learning 

merupakan strategi yang diterapkan individu dalam aktivitas belajarnya yang akan membantu dirinya 

dalam pencapain prestasi belajar yang optimal. 

Zimmerman [5], menyatakan self regulated learning memiliki empat dimensi yakni motivasi (motive), 

metode (method), hasil kinerja (performance outcome), dan lingkungan atau kondisi sosial (environment 

social). Motivasi merupakan inti dari pengelolaan diri dalam belajar, dimana melalui motivasi siswa 

mengambil tindakan dan tanggung jawab atas kegiatan belajar yang dia lakukan. Metode yang dimaksud 

di sini dalam berbagai penelitian disebut juga sebagai strategi belajar (learning strategies). Strategi 

belajar ini meliputi pendekatan rehearsing, elaborating, modelling, dan organizing. Siswa yang 

menggunakan metode self regulated learning memiliki kesadaran terhadap hasil kinerjanya. Mereka 

dapat merencanakan tingkat prestasinya berdasarkan kinerja yang direncanakan. Terdapat beberapa 

proses dalam pengelolaan diri dalam belajar yang perlu dilakukan berkaitan dengan dimensi 

hasil kinerja yakni self monitoring, self judgement, dan action control. Berkaitan dengan 
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kemampuan individu dalam mengenali sumber daya yang terdapat pada lingkungan, digunakan istilah 

‘resourcefullness’ yang mengacu pada kemampuan untuk mengontrol lingkungan fisik di sekitarnya 

dalam hal membatasi distraksi yang mengganggu kegiatan belajar, dan secara sukses mencari dan 

menggunakan referensi dan keahlian yang diperlukan untuk menguasai apa yang dipelajari. Bentuk proses 

pengelolaan diri yang berkaitan dengan aspek lingkungan adalah menstruktur lingkungan (environmental 

structuring) dan mencari bantuan (help seeking), dalam meningkatkan prestasi belajar [5]. Hal tersebut  

juga tergambar melalui bagan mengenai aspek self regulated learning di bawah ini [4]. 

 

 

  

 

  

 

 

Bagan 1. Aspek Self Regulated Learning 

Mengingat kembali bahwa self-regulated learning merupakan strategi yang diterapkan individu dalam 

aktivitas belajar yang mengacu pada kemampuan untuk mengontrol lingkungan fisik di sekitarnya dalam 

hal membatasi distraksi yang mengganggu kegiatan belajar serta secara sukses mencari dan menggunakan 

referensi dan keahlian yang diperlukan untuk menguasai apa yang dipelajari maka hal ini sejalan dengan 

pernyataan bahwa, para guru mempunyai tanggung jawab tidak hanya mengajar, akan tetapi yang lebih 

penting adalah mengajari siswanya bagaimana mereka harus belajar. Apabila hal  ini diimplementasikan 

dalam proses belajar mengajar, maka langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh guru adalah sebagai 

berikut: guru menyiapkan materi pelajaran yang harus dipelajari siswa secara mandiri, guru memberi 

tugas siswa di rumah yang meliputi, mempelajari materi yang ditugaskan guru secara mandiri selanjutnya 

merangkum/meringkas materi tersebut, membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang 

diringkasnya. Pertanyaan ini diharapkan mampu mengungkap penguasaan materi yang bersangkutan, 

guru mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya mencatat sejumlah siswa yang benar dalam 

merangkum materi yang ditugaskan guru, guru meminta satu siswa (sebagai wakil siswa yang benar 

dalam meringkas materi) untuk menjelaskan hasil rangkumannya di depan kelas. Saat hal tersebut 

berlangsung, guru bertindak sebagai fasilitator, nara sumber, dan pengarah. Sebelum menyajikan materi, 

guru bersama siswa menyiapkan alat peraga yang diperlukan. Setelah selesai presentasi, dengan metode 

tanya jawab, guru mengungkapkan kembali materi sajian secara singkat untuk melihat tingkat 

pemahaman siswa yang lain, guru kembali menunjuk siswa untuk membahas latihan soal dan turut 

memandu jika sangat diperlukan, guru memberi tugas soal latihan secara individual seperti biasa [6]. Hal 

tersebut sejalan dengan fase-fase dalam self regulated learning yang tersusun dalam empat area, yaitu 

kognitif, motivasional/afektif, behavioral, dan kontekstual [3]. 

Pada fase pertama, proses self-regulating dimulai dengan perencanaan aktifitas-aktifitas penting di 

dalamnya seperti serangkaian tujuan yang diinginkan atau tujuan khusus yang diminta setelah tugas 

(penetapan tujuan yang ditargetkan). Bidang kognitif ini adalah aktivasi/penggerakan atau pengetahuan 

sebelumnya tentang bahan dan pengetahuan metakognisi (pengakuan kesulitan-kesulitan yang tercakup 

dalam tugas-tugas yang berbeda, identifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan mereka, 

pengetahuan tentang sumber-sumber dan strategi yang dapat digunakan dalam menujukan tugas, dan 

seterusnya). Bidang motivasional/afeksi adalah penggerakan kepercayaan motivasi (self-efficacy), tujuan, 

nilai yang diberikan pada tugas, minat pribadi) dan emosi-emosi. Bidang perilaku (behavioral) adalah 

perencanaan waktu dan usaha untuk tugas-tugas. Sedang bidang kontekstualnya adalah penggerakan 

persepsi berkenaan dengan tugas dan konteks kelas. 

Fase kedua adalah monitoring diri, suatu fase yang membantu siswa menjadi sadar atas keadaan 

kognisi, motivasi, penggunaan waktu dan usaha, betapa pun kondisi dan konteks itu. Aktifitas-aktifitas ini 

jelas ketika para pebelajar sadar bahwa mereka membaca terlalu cepat untuk jenis teks yang rumit atau 

pada serangkaian tujuan-tujuan yang mereka miliki (seperti, memahami ide-ide utama), atau ketika 

Self-Regulated Learning 

Metakognitif Perilaku Motivasi 

a. Mengatur diri 

b. Menyeleksi lingkungan 

c. Memanfaatkan lingkungan 

d. Menciptakan lingkungan 

a. Merencanakan 

b. Mengorganisasikan 

c. Mengkonstruksikan diri 

d. Memonitor 

e. Melakukan evaluasi 

a. Efikasi diri 

b. Otonomi diri 
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mereka secara aktif mengamati pemahaman bacaan mereka sendiri, menanyakan pertanyaan-pertanyaan 

mereka sendiri untuk melihat apakah mereka telah paham. 

Fase ketiga adalah aktifitas kontrol, meliputi pemilihan dan penggunaan strategi pengendalian pikiran 

(penggunaan strategi kognitif dan metakognitif), motivasi dan emosi (strategi motivasional dan strategi 

kontrol emosi, yang praktis berhubungan dengan pengaturan waktu dan usaha, dan kontrol terhadap 

bermacam-macam tugas akademik, dan kontrol terhadap suasana dan struktur kelas. Fase keempat adalah 

refleksi atau evaluasi, yang meliputi pertimbangan atau putusan, evaluasi yang berkenaan dengan 

pelaksanaan tugasnya, membandingkannya dengan kriteria yang ditetapkan (oleh diri pebelajar sendiri 

atau guru) sebelumnya, atribusi/sifat yang dibuat berkenaan dengan penyebab keberhasilan atau 

kegagalan, reaksi afektif yang dialami atas hasil, sebagai konsekuensi atas atribusi yang dibuat, dan 

pilihan perilaku yang bisa diikuti dalam masa yang akan datang. Adanya tindakan mengontrol dan 

merefleksi seluruh proses kognitif yang terjadi, maka siswa akan menemukan sendiri konsep-konsep 

dalam pembelajaran dan memahaminya secara lebih mendalam. Hal ini menyebabkan siswa memiliki 

kebermaknaan terhadap apa yang dipelajari dan akan membantu siswa dalam meningkatkan prestasi 

belajar akademik secera optimal, juga akan membantu siswa dalam memecahkan masalah yang ditemui 

dalam kehidupan sehari–hari. 

Jika digambarkan, fase-fase dan bidang-bidang self regulated learning adalah sebagai berikut [3]. 

Tabel 1. Fase-Fase dalam Self Regulated Learning 

Fase -

Fase 

Kognisi Motivasi/Affect (Pengaruh) Perilaku/Jalan 

(Behavior) 

Konteks 

Perncana

an dan 

Aktifasi/

Penggera

kan 

Penetapan 

sasaran tujuan. 

Aktifasi/penggera

kan pengetahuan 

isi sebelumnya. 

Aktifasi 

pengetahuan 

metakognisi. 

Adopsi orientasi tujuan. 

Pertimbangan/keputusan 

efficacy. Kemudahan 

putusan belajar (easy of 

Learning judgements 

(EOLs)); Persepsi kesulitan 

belajar. Aktifasi nilai tugas. 

Aktifasi minat / perhatian. 

Perencanaan waktu 

dan usaha. 

Perencanaan 

observasi diri 

terhadap perilaku. 

Persepsi tugas. 

Persepsi 

konteks. 

Monitori

ng 

Kesadaran 

metakognitif dan 

monitoring 

kognisi. 

Kesadaran dan monitoring 

motivasi dan affect. 

Kesadaran dan 

monitoring usaha, 

penggunaan 

waktu, keperluan 

untuk membawa 

observasi diri 

terhadap perilaku. 

Monitoring 

perubahan tugas 

dan kondisi 

konteks. 

Kontrol Pemilihan dan 

adaptasi strategi 

kognitif untuk 

belajar berfikir. 

Pemilihan dan adaptasi 

strategi untuk mengelola 

motovasi dan affect. 

Peningkatan/penur

unan usaha. 

Bertahan, 

menyerah. 

Mencari bantuan 

perilaku/jalan. 

Merubah atau 

merundingkan 

kembali 

perubahan tugas 

atau 

meninggalkan 

konteks. 

Reaksi 

dan 

Refleksi 

Atribusi 

keputusan 

kognitif. 

Atribusi reaksi afektif. Pemilihan 

perilaku/jalan. 

Evaluasi 

terhadap 

evaluasi tugas 

konteks. 
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B. Kelebihan dan Kekurangan Self Regulated Learning 

Self regulated learning sebagai salah satu strategi belajar bagi siswa yang digunakan dalam sebuah 

pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut dikarenakan bahwa tidak ada 

satupun orang atau lembaga yang menjamin suatu strategi hanya memiliki kelebihan dan tidak ada 

kekurangan. Kelebihan dari self monitoring strategi adalah melatih kemampuan siswa belajar mandiri, 

sehingga siswa dalam belajar mandiri dapat ditingkatkan, melatih siswa menjelaskan hasil belajarnya 

kepada pihak lain, orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemu yang pada dasarnya adalah 

pemecahan masalah, dengan demikian kemampuan bernalar siswa juga bisa berkembang. mempertinggi 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Selain beberapa kelebihan yang ada pada strategi self 

regulated learning, self regulated learning juga memiliki beberapa kelemahan. Adapun kelemahan dari 

self regulated learning adalah materi yang dibelajarkan merupakan materi baru sehingga terkadang masih 

sulit dipahami siswa secara pribadi dan siswa belum tentu mampu mengajarkan atau mempresentasikan 

materi kepada siswa lain di depan kelas [6]. 

C. Temuan atau Hasil Penelitiaan yang Berkaitan dengan Self Ragulated Learning 

Sampai saat ini belum terdapat banyak temuan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan self 

regulated learning yang digunakan dalam pembelajaran, apalagi pada pembelajaran matematika. Namun 

Eva Latipah [3], telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan strategi self regulated learning dan 

Prestasi Belajar: Kajian Meta Analisis, yang menunjukkan  hasil perhitungan r sebesar 0.272 berada pada 

batas penerimaan dan berdasarkan hasil tersebut ditarik kesimpulan yang menyatakan terdapat korelasi 

positif antara strategi self regulated learning dengan prestasi belajar dapat diterima. Selain itu Sunawan, 

dkk [5], juga telah melakukan sebuah penelitian mengenai Pengembangan Model Bimbingan Kesulitan 

Belajar Bagi Siswa SMA Berbasis Self Regulated Learning: Pengujian Validasi Model. Pengujian 

validasi model hipotetik bimbingan kesulitan belajar dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji validasi 

ahli, uji validasi praktisi dan uji lapangan awal. Tahap uji validasi ahli dilakukan untuk menguji ketepatan 

model dengan landasan konseptualnya—yaitu teori self regulated learning—yang diwujudkan dalam 

modul bimbingan kesulitan belajar, baik modul untuk konselor, siswa dan buku kerja.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan model hipotetik telah mampu membantu siswa mengeksplorasi perilaku 

belajarnya. Siswa menjadi menyadari bahwa belajar merupakan proses yang kompleks; ada motivasi, 

tujuan, rencana, strategi maupun evaluasi. Jika siswa mampu berkesulitan belajar mampu melaksanakan 

berbagai prinsip belajar sebagaimana terdapat dalam self regulated learning, besar kemungkinan kinerja 

dan prestasi belajar siswa dapat meningkat. 

III. KESIMPULAN 

Self-regulated learning merupakan faktor internal yang ada pada diri individu yang berperan pada 

pencapaian prestasi belajar siswa yang optimal. Melalui penerapan strategi self-regulated learning siswa 

akan mampu belajar secara mandiri, aktif dalam melakukan aktivitas belajarnya, memiliki tujuan strategis 

dan keteguhan dalam belajar, serta memiliki kemampuan untuk mengevaluasi aktivitas belajarnya yang 

berkaitan dengan tujuan yang telah dibuat dalam belajar. Pada akhirnya strategi self regulated learning 

siswa akan membantu mereka melihat diri mereka sendiri sebagai agen perilaku dalam belajar. Mereka 

percaya belajar adalah proses proaktif dalam memotivasi diri dan menggunakan strategi–strategi yang 

memungkinkan mereka meningkatkaan hasil akademik yang diinginkan khususnya dalam pelajaran 

matematika yang memiliki karakteristik dengan objek kajian yang bersifat abstrak dimana karakteristik 

pada pelajaran tersebut berbeda dengan karakteristik pada mata pelajaran lainnya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa self-regulated  learning memiliki peran dalam pencapaian hasil atau prestasi belajar 

yang optimal bagi siswa, namun begitu tetap dibutuhkan pengarahan yang baik dari seorang guru dalam 

pelaksanaan strategi self regulated learning tersebut agar terdapat pencapaian prestasi akademik yang 

lebih optimal sebagai cermin kemampuan siswa dalam bidang akademik dan kehidupan sehari hari. 
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