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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Konsep  regulasi diri 

 

2.1.1. Regulasi diri 

 

Regulasi diri (self-regulation) menurut Boeree (2010) merupakan salah 

satu komponen penggerak utama kepribadian manusia. Istilah regulasi diri 

pertama kali dimunculkan oleh Albert Bandura dalam teori belajar sosialnya, yang 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengontrol perilakunya sendiri. 

Menurut Cervone & Pervin (2010) mengungkapkan bahwa regulasi diri 

merupakan motivasi internal yang berakibat dari timbulnya keinginan seseorang 

untuk menentukan tujuan-tujuan dalam hidupnya, merencanakan strategi yang 

akan dilakukan. 

Regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur pencapaian 

dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi 

kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan 

pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut (Shelley Taylor E 

dan Letitia A. Paplau, 2008). 

Menurut Albert Bandura (dalam Sandtrock, 2008) regulasi diri adalah 

suatu kemampuan yang dimiliki manusia berupa kemampuan berpikir dan dengan 

kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan, sehingga terjadi perubahan 

lingkungan akibat kemampuan tersebut. Regulasi merupakan proses yang 

mengaktivasi pemikiran, perilaku dan perasaan yang terus menerus dalam upaya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Zimmerman, 1998 :330). 
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Dari uraian pengertian yang telah dikemukakan tersebut dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa regulasi diri merupakan sebuah kemampuan 

mengontrol diri sendiri dengan mengefektifkan kemampuan metakognisi, 

motivasi dan perilaku dalam mencapai tujuan yang hendak ingin di capai agar 

tetap berada pada tujuan yang ingin dicapai tersebut. 

a. Faktor yang mempengaruhi regulasi diri 

 Menurut Bandura yang dikutip oleh Alwisol (2012)  mengungkapkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi regulasi diri terdiri dari dua faktor yaitu faktor 

internal dan faktor external. 

1)  Faktor internal 

  Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari diri individu 

melalui cara berpikir dan indra yang merespon stimulus dari lingkungan. 

a) Observasi diri (self observation) Observasi diri membutuhkan perhatian 

pada perilaku diri seseorang. Observasi diri dapat dilakukan dengan 

mencatat aspek-aspek dari perilaku yang berkaitan dengan tujuan yang 

hendak dicapai (Ratna, 2020, 18) 

b) Proses penilaian atau mengadili tingkah laku (judgmental process) adalah 

melihat kesesuaian tingkah laku dengan norma standar pribadi, 

membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah 

laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas, dan 

memberi atribusi performansi. 

c) Reaksi diri (self response) yaitu berdasarkan pengamatan dan judgment 

itu, orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif, dan kemudian 

menghadiahi atau memberikan hukuman diri sendiri. 
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2)  Faktor external 

  Faktor external mempengaruhi regulasi diri dengan dua 

cara,adapun cara tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Member standar atau tujuan untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor ini 

muncul tidak hanya dari dorongan internal tetapi lingkungan berinteraksi 

dengan pengaruh-pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi diri 

sendiri.  

b) Bentuk penguatan (reinforcement) Reward akan diberikan setelah 

menyelesaikan tujuan tertentu. Selain itu, dukungan lingkungan berupa 

sumbangan materi atau pujian dan dukungan dari orang lain juga 

diperlukan sebagai bentuk kecil yang didapat setelah menyelesaikan 

tujuan. 

b. Tahapan regulasi diri 

Tahapan-tahapan regulasi menurut Abdul Manab (2016:8) pembentukan 

regulasi diri setiap individu ada beberapa proses yang dilewati dan mendasarinya 

agar setiap individu dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahapan 

regulasi diri diantaranya yaitu: 

1. Receiving merupakan langkah yang dilakukan individu ketika menerima 

informasi awal. Informasi awal yang didapatkan selayaknya relevan dan baik. 

Adanya informasi yang didapatkan membuat individu menghubungkan 

dengan informasi yang telah didapatkan sebelumnya ataupun hubungan 

dengan aspek-aspek lainnya. 

2. Evaluating merupakan tahapan penting dalam proses regulasi diri karena 

dalam tahapan ini individu akan mengumpulkan hasil informasi dan melihat 
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perbedaan pada lingkungan luar yang akan menjadi sumbangan paling besar 

pada proses tindakan yang akan diambil nantinya (McNamara,& 

O’Hara:2008). 

3. Searching merupakan tahapan pencarian solusi masalah, pada tahapan 

evaluating individu akan melihat perbedaan antara lingkungan dan pendapat 

pribadinya, maka individu akan mencari solusi untuk menekan perbedaan 

masalah tersebut. 

4. Formulating merupakan penetapan tujuan atau rencana yang menjadi target 

serta memperhitungkan masalah sepertiwaktu, tempat, media, ataupun aspek 

pendukung yang dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

5. Implementing merupakan tahapan pelaksanaan rencana yang telah dirancang 

sebelumnya. Tindakan yang dilakukan sebaiknya tepat dan mengarah pada 

tujuan, walaupun dalam sikap cenderung dimodifikasi agar mencapai tujuan 

yang diinginkan. Tujuan yang terlalu tinggi biasanya tidak menjamin 

pencapaian yang maksimal dikarenakan oleh faktor yang menjadi 

penghambat. 

6. Assessing merupakan tahapan akhir untuk mengukur seberapa maksimal 

rencana dan tindakan yang telah dilakukan pada proses sebelumnya dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

c. Aspek Regulasi Diri 

Aspek yang akan dibahas dalam regulasi diri menurut Abdul Manab (dalam 

Astaman, 2016) regulasi diri terdiri dari tiga hal yaitu: 
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1) Metakognitif 

Metakognitif merupakan bagian dari kemampuan individu ketika 

memikirkan untuk merancang atau merencakan tindakan yang ingin 

dilakukan. Menurut Kuhn (dalam murti, 2011, 53) mendefinisikan 

metakognisi sebagai kesadaran dan manajemen dari proses dan produk 

kognitif yang dimiliki seseorang. Atau dengan kata lain sebagai berpikir 

tentang berpikir. 

Menurut Neuenhaus, et, all (2011) yang membagi pengetahuan 

metakognitif dalam 3 variabel yang saling berinteraksi yaitu (1) pengetahuan 

mengenai diri sendiri dan orang lain sebagai pembelajar (person variable), (2) 

pengetahuan mengenai permintaan (task variable) dan (3) pengetahuan 

mengenai strategi.  

Menurut Flavell dan kawan-kawan (dalam Murti, 2011) 

menggambarkan dua dimensi metakognisi yang berhubungan tetapi berbeda 

secara konsep, yaitu pengetahuan metakognitif dan proses metakognitif. 

Pengetahuan metakognitif merujuk pada kesadaran dan pemahaman yang 

mendalam mengenai proses dan produk yang dimiliki seseorang, sementara 

proses metakognitif merujuk pada kemampuan seseorang untuk memonitor 

atau meregulasi aktivitas kognisinya selama pemecahan masalah. 

2) Motivasi  

Motivasi menurut Sumadi Suryabrata (dalam Arifah Said, 2020; 21) 

mengatakan bahwa motivasi merupakan keadaan dalam pribadi orang yang 

mendorong individu untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu guna 

mencapai sebuah tujuan dengan meniru model akan memperoleh sebuah 
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penguatan. Keuntungan motivasi ini adalah individu memiliki motivasi 

instrinsik, otonomi, dan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan dalam 

melakukan sesuatu. 

3) Perilaku  

Perilaku merupakan tindakan yang dilakukan individu ketika telah 

menyeleksi dan menghasilkan perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan 

masyarakat ataupun sesuai dengan tujuan yang diaharapkan, semakin besar 

dan optimal usaha yang dikerahkan individu dalam melakukan suatu aktivitas 

maka akan meningkatkan regulasi diri.  

2.1.2. Regulasi diri dalam belajar 

 

Regulasi diri dalam belajar menurut Pintrich (2000) regulasi diri dalam 

belajar merupakan proses aktif dan konstruktif dimana pembelajar menentukan 

tujuan, mengawasi, mengelola dan mengontrol kognisi, motivasi dan perilaku 

mereka agar sesuai dengan tujuan dan konteks atau standar. Pendapat serupa juga 

dikemukakan oleh Paris dan Paris (2001) yang menyatakan bahwa regulasi diri 

dalam belajar merupakan kemampuan otonomi dan kontrol individu untuk 

mengawasi, mengarahkan, dan mengelola tindakan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi, mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas 

diri. 

Menurut Zimmerman (dalam Nugroho, 2004) yang menyatakan bahwa 

regulasi diri dalam belajar merupakan kesanggupan siswa (mahasiswa) secara 

personal untuk merancang sendiri strategi belajar dalam upaya meningkatkan 

pencapaian hasil belajar dan kesanggupannya untuk mengelola lingkungan yang 

kondusif dalam belajar. 
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Regulasi diri dalam belajar Menurut Montalvo dan Torres (2004) adalah 

bagaimana mereka melihat dirinya sendiri sebagai pembantu dalam perilakunya 

sendiri, mereka percaya bahwa belajar adalah proses proakatif, memotivasi 

dirinya sendiri dan menggunakan strategi yang memungkinkan untuk mencapai 

hasil akademik yang memuaskan bahwa anak yang mampu melakukan regulas 

diri dalam belajar akan lebih bagus pencapaian prestasi akademiknya. 

Berdasarkan uraian definisi yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa regulasi diri dalam belajar merupakan regulasi diri 

yang fokus pada bidang akademik dan mencakup pada kognisi, metakognisi, 

motivasi dan perilaku dalam proses belajar agar proses belajar dapat sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki yaitu agar mendapatkan nilai akademisi yang 

bagus dan kualitas perilaku yang sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat. 

a) Faktor yang mempengaruhi regulasi diri dalam belajar. 

Menurut Zimmerman (1989), dalam perspektif Social Cognitive 

keberadaan self-regilated learning ditentukan oleh tiga wilayah yakni: wilayah 

pribadi (person), wilayah perilaku (behavior) dan wilayah lingkungan 

(environment). Adapun penjelasan ke tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pribadi (person). Faktor pribadi merupakan faktor yang paling dominan dan 

kuat untuk melakukan self regulated learning. Faktor ini meliputi 

pengetahuan yang dimiliki individu, tingkat kemampuan metakognisi, dan 

tujuan yang ingin dicapai. 

2) Perilaku (behavior). Faktor ini mengacu pada upaya individu menggunakan 

kemampuan yang dimiliki. Semakin besar dan optimal upaya yang dilakukan 

maka akan semakin meningkatkan self regulated learning pada diri individu. 
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3) Lingkungan (environment), lingkungan memiliki peran terhadap pengelolaan 

diri dalam belajar, yaitu sebagai tempat individu melakukan aktivitas belajar 

dan memberikan fasilitas kepada akttivitas belajar yang dilakukan, apakah 

fasilitas tersebut cenderung mendukung atau menghambat aktivitas belajar 

khususnya self regulated learning. 

2.2 Pengaruh regulasi diri terhadap keberhasilan studi mahasiswa. 

 

Keberhasilan studi seorang mahasiswa tidak terlepas dari beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja seorang mahasiswa agar dapat terus berjalan secara 

optimal sehingga mencapai hasil studi yang di kehendakinya. Adapun faktor 

tersebut Menurut Pintrich (dalam Rahmah, 2015) menyebutkan bahwa ada empat 

komponen regulasi diri dalam belajar yang mempengaruhi keberhasilan seoarang 

mahasiswa, adapun komponen tersebut yaitu (1) kontrol kognitif dan regulasi 

kognitif merupakan aktivitas kognitif dan metakognitif. (2) regulasi motivasi dan 

afeksi mencakup upaya untuk mengatur berbagai keyakinan diri.(3) regulasi 

perilaku merupakan aspek regulasi diri yang melibatkan upaya individu untuk 

mengontrol perilaku sendiri dan (4) regulasi terhadap konteks dalam menghadapi 

pembelajaran dikelas. 

2.2. 1 Kontrol kogninitif atau metakognitif 

Kontrol kognitif atau metakognitif menurut Kristiani (2017) 

menyatakan bahwa kognitif dan metakognitif  individu membuat suatu 

tujuan yang digunakannya untuk mengarahkan dan mengawasi kognisi 

mereka, dan menentukan strategi kognitif dan metakognitif untuk 

membantu individu dalam mengingat, belajar, menalar, memecahkan 

masalah dan berpikir. 
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Kontrol kognitif atau metakognitif menurut Zimmerman (1989) 

menyatakan bahwa metakognitif memiliki beberapa aspek yaitu, membuat 

rencana, membuat tujuan, mengorganisasi, memonitor diri, dan 

mengevaluasi diri selama proses belajar. Terdapat tiga proses dalam 

akitfitas regulasi metakoginitif, yaitu perencanaan (Planning), pengawasan 

(monitoring), dan pengolalaan (regulation). 

2.2. 2 Motivasi dan afeksi 

Motivasi dan afeksi mencakup usaha untuk meregulasi berbagai 

keyakinan motivasi seperti oerientasi terhadap tujuan, efikasi diri,  

keyakinan terhadap pentingnya, kegunaan, dan relevansi suatu tugas. 

2.2. 3 Perilaku 

Perilaku melibatkan usaha individu untuk meregulasi perilaku yang 

tampak pada seseorang, aspek ini mencakup usaha seseorang untuk 

mengatur usaha dan waktu yang akan digunakan dalam mencapai tujuan 

yang di kehendaki. 

2.2. 4 Konteks  

Konteks mencakup regulasi tugas dan konteks yang dihadapi dalam 

lingkungan kelas atau saat belajar. Dalam konteks lingkungan kelas, hal ini 

bisa berarti peraturan tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah tugas 

selama di kelas, peraturan didalam kelas dan suasana di dalam kelas.  

Selain faktor yang telah di paparkan di atas ada juga beberapa faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam belajar menurut Pintrich (2000), adapun faktor 

tersebut adalah usia, jenis kelamin, etnis dan status sosial ekonomi. Pada pada 
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penelitian ini yang dibahas adalah usia, jenis kelamin dan status sosial ekonomi 

berikut adalah paparannya : 

a) Usia 

Usia  menurut kristiani (2017) adalah usia kronologis yaitu Data usia 

dalam penelitian yang diperoleh berdasarkan pengakuan informan yang tertulis 

pada kolom usia di bagian identitas  

b) Jenis kelamin 

Menurut American Psychological Association (dalam Kristini, 2017) 

yang dimaksud dengan jenis kelamin adalah ciri biologis (kromosom, organ 

reproduksi internal, dan lain-lain) yang mencirikan laki-laki dan perempuan. 

c) Status sosial ekonomi 

Status sosial ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh oleh 

perseorangan atau anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan semua 

anggota keluarga. Salah satu sumber pendapatan keluarga yaitu gaji(konsep 

dasar pendapatan, 2014). 

2.3 Multi Peran Mahasiswa 

 

2.3.1. Pengertian mahasiswa  

 

 Mahasiswa dalam kamus besar bahasa Indonesia (kbbi.web.id) mahasiswa 

didefinisikan sebagai orang yang belajar diperguruan tinggi. Menurut Sandtrock 

(2002) tahap perkembangan mahasiswa masuk ke dalam tahap perkembangan 

dewasa awal, ditandai dengan transisi dari sekolah menengah atas menuju 

universitas. Menurut Schaie (dalam Santrock, 2002) pada masa dewasa awal 

individu masuk pada fase mencapai prestasi, yaitu fase dimana individu 
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melibatkan penerapan intelektualitas pada situasi yang memiliki konsekuensi 

dalam mencapai tujuan jangka panjang, seperti pencapaian karir dan pengetahuan.  

2.3.2. Sistem penilaian mahasiswa 

 

 Sistem penilaian mahasiswa adalah cara yang digunakan oleh dosen 

menurut ketentuan kampus tentang pengevaluasian kinerja mahasiswa dalam 

memahami mata kuliah yang diambil setiap semester. Dan dalam penilaian 

tersebut ada istilah SKS (Satuan Kredit Semester),IP (Indeks Prestasi), dan IPK 

(Indeks Prestasi Kumulatif). Berikut adalah penjelasannya: 

a. SKS atau Satuan Kredit Semester merupakan satuan beban studi pada mata 

kuliah yang akan di ambil nantinya, satu matakuliah memiliki beban dua atau 

tiga SKS. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah 

menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Misalnya program sarjana (S1) 

memnpersyaratkan mahasiswa untuk menyelesaikan 144-160 SKS, program 

D3 mempersyaratkan 110-120 SKS (id.m.wikipedia.org) 

b. IP atau Indeks prestasi adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang 

telah diikuti dalam satu semester, indeks prestasi semester biasanya 

mempengaruhi jumlah SKS yang dapat diikuti pada semester berikutnya 

(ukurandansatuan.com) 

c. IPK atau Indeks prestasi kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh 

matakuliah yang diikuti sejak semester pertama. Indeks prestasi kumulatif 

biasanya lebih menggambarkan prestasiak ademik keseluruhan mahasiswa 

yang bersangkutan. Mahasiswa dengan IPk tinggi biasanya lebih dipercaya 

dalam hal mengajukan beasiswa, menjadi asisten dosen, mengajukan 

penulisan skripsi lebih awal dll (ukurandansatuan.com) 
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2.3.3. Mahasiswa yang bekerja 

 

 Mahasiswa yang memiliki peran tidak hanya sebagai mahasiswa tetapi 

juga sebagai seorang yang bekerja, dalam kenyataannya ada yang mampu 

melakoni keduanya, ada juga yang tidak mampu melakoni keduanya yaitu salah 

satu dari peran yang ambil harus ada yang terbengkalai sehingga menjadikan 

peran yang terbengkalai tersebut kurang produktif. 

 Kehidupan seorang manusia terutama mahasiswa memiliki cara pandang 

dan minat yang berbeda-beda  sehingga serorang mahasiwa memilih kegiatan 

yang  sesuai  dengan  minat tersebut, minat seorang mahasiswa ada yang 

mengikuti organisasi intra kampus, organisasi ekstra kampus, dan bekerja. Pada 

penelitian ini minat yang akan dibahas adalah minat mahasiswa yang bekerja. 

 Menurut Hipjillah (2015) menyatakan bahwa mahasiswa yang bekerja 

adalah mahasiswa yang mengambil peran sebagai orang yang sedang 

mempersiapkan diri pada keahlian tertentu dalam tingkat pendidikan tinggi sambil 

melakukan suatu aktivitas yang dilakukan untuk orang lain dengan memberikan 

talenta atau keahlian mereka kepada majikan untuk mendapatkan imbalan atau 

upah. Sedangkan mahasiswa yang tidak bekerja merupakan mahasiswa yang 

benar-benar menuntut ilmu pada jenjang perguruan tinggi tanpa melakukan 

kegiatan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya komersil 

(Dudijah, 2011) 

 Mahasiswa yang bekerja dikategorikan pada berapa kategori yaitu 

mahasiswa yang bekerja paruh waktu dan mahasiswa yang bekerja penuh waktu 

dengan beberapa macam pekerjaan yaitu penjual, pelayan, pegawai dan penjual 

jasa. 
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2.4 Penelitian relevan 

 

 Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian 

ini dan sebagai batu loncatan yang akan mengantar penelitian ini dan menunjukan 

bahhwa permasalahan yang terjadi tersebut perlu untuk diteliti, adapun penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang di lakukan oleh Aftina Nurul Husna, Frieda NRH, Jati Ariati 

dengan judul “Regulasi Diri Mahasiswa yang Berprestasi”. Penelitian ini 

berusaha untuk memahami pengalaman regulasi diri dalam konteksnya, 

menyangkut motif, proses dan hal-hal apa saja yang mendukungnya, terutama 

untuk secara praktis mendukung upaya peningkatan prestasi mahasiswa yang 

dicanangkan diperguruan tinggi. 

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aftinah Nurul Husna, Frieda 

NRH, Jati Ariati tersebut diketahui bahwa regulasi diri bagi mahasiswa 

prestasi karena sesuainya antara pikiran, perasaan dan tindakan yang 

berkesinambungan dan fokus pada tujuan prestasi akademiknya.  

  Penelitian yang telah dilakukan oleh Aftina Nurul Husna dan 

kawan-kawan tersebut memiliki kesamaan terhadap penelitian ini yiatu sama-

sama meneliti regulasi diri mahasiswa akan tetapi yang membedakan yaitu 

pada penelitian tersebut meneliti pada mahasiswa Non-Reguler yaitu 

mahasiswa pasca-sarjana dan pada penelitian ini yang akan menjadi objek 

penelitian yaitu mahasiswa Reguler atau mahasiswa S1. 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Akhmad Faisal Hidayat dengan judul 

”Hubungan Regulasi Diri dengan Prestasi Belajar Kalkulus II Ditinjau dari 

Aspek Metakognisi, Motivasi, dan Perilaku”. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui hubungan antara regulasi diri berdasarkan tiga aspek yaitu 

metakognisi, motivasi dan perilaku dengan prestasi belajar kalkulus II. 

Dengan metode kuantitatif, perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Akhmad Faisal Hidayat dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut 

lebih fokus pada prestasi belajar kalkulus sedangkan pada penelitian ini fokus 

pada pengaturan waktu yang digunakan oleh mahasiswa antara bekerja dan 

kuliah. 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Sitti Aisyah Mu’min (2016) dengan judul 

“Regulasi Diri dalam Belajar Mahasiswa yang bekerja (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan) ” dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaturan waktu yang digunakan oleh mahasiswa yang bekerja antara waktu 

bekerja dan belajar kemudian waktu mengerjakan tugas perkuliahan dengan 

baik disamping itu mereka juga berprestasi. 

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Mu’min diketahui  

bahwa mahasiswa fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Kendari yang 

bekerja berjumlah 107 orang atau 9,94% mahasiswa tersebut ada yang 

bekerja setiap hari, akhir pekan dan ada yang bekerja pada masa libur kuliah 

saja. Mahasiswa yang bekerja pada akhir pekan memiliki regulasi diri dalam 

belajar yang baik, mereka dapat mengatur waktu belajar dan mengerjakan 

tugas perkuliahan dengan baik. Disamping itu mereka juga berprestasi. 

  Perbedaan dan kesamaan pada penelitian ini dan penelitian yang 

akan dilakukan adalah pada sisi kesamaan pada penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti pada aspek regulasi 
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diri mahasiswa yang kuliah dan juga mengambil pekerjaan pada sela waktu 

kuliah dan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan 

metode kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. 

4. Penelitian yang di lakukan oleh Firia, Drs. Zulfan, M.Hum. dengan judul 

”Hubungan keja part-time dengan capaian pendidikan mahasiswa (studi kasus 

mahasiswa angkatan 2013 Fisip Unsyiah)” tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara kerja parti-

time dengan capaian pendidikan mahasiswa. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis korelasi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria, Drs, M.Hum tersebut 

menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kerja part-time 

dengan capaian pendidikan mahasiswa ini terbukti dari perhitungan data 

responden yaitu 41 orang menunjukan bahwa nilai (p) = 0,747 (0>0,05), 

dengan nilai koefisien (r)=0,052.nilai tersebut menunjukan bahwa jika nilai 

kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara kerja part-time dengan capaian pendidikan. 

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriah dan Drs. 

Zulfan, M.Hum dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mahasiswa 

yang sedang bekerja dan fokus penelitian ini adalah pada hasil belajar 

mahasiswa yang bekerja kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitian 

yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini fokus utamanya  hasil belajar 

mahasiswa yang bekerja part-time sedang pada penelitian yang akan diteliti 
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ini adalah pada pembagian waktu yang digunkan oleh mahasiswa antara 

kuliah dan bekerja. 

5. Penelitian yang di lakukan oleh Wa Ode Ratna Sari Milhatul Arifah Said 

dengan judul Gambaran Regulasi Diri dan Coping Stress pada Mahasiswi 

Multi Peran Di STAI Syarif Muhammad Raha Kabupaten Muna. Adapun 

jumlah partisipan yang menjadi objek penelitian ini adalah 40 orang dengan 

cara pengambilan data berupa angket dan wawancara berjumlah 8 orang pada 

mahasiswi yang kuliah, bekerja dan juga mengurus rumah tanggah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ratna tersebut yang dilakukan dengan metode penelitian 

campuran yaitu kualitatif dan kuantitif. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Ratna Sari Milhatul 

Arifah Said menunjukan bahwa tingkat regulasi diri dan Coping Stres 

mahasiswa yang multi peran terdapat hubungan yang positif, hal ini di 

kuatkan dengan persentase 52.5% pada regulasi diri mahasiswa dengan 

kategori cukup sedangkan pada Coping Stress persentasenya 77,5 % 

kemudian hasil hasil analisis korelasi product Moment menunjukan koefisien 

korelasi sebesar 0,691 dengan signifikan 0.000(sign<0.01)yang berarti 

terdapat hubungan yang positif antar regulasi diri dan Coping Stress. 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ratna dan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratna tersebut menggunakan metode 

penelitian campuran dan yang menjadi tujuan pada Ratna tersebut adalah 

mencari hubungan antara Regulasi diri dan Coping Stress pada mahasiswi 

yang multi peran sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode 
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penelitian kualitatif dan tujuan pada penelitian ini adalah bagaimana seorang 

mahasiswa yang mampu meregulasi diri antara kuliah dan bekerja. 

6. Penelitian yang di lakukan oleh Nurhasanah dengan judul Regulasi Diri 

dalam Belajar pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 83 Jakarta Utara. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat regulasi diri 

dalam belajar pada siswa kelas XI SMA Negeri 83 Jakarta Utara dengan 

jumlah informan sebanyak 175 orang dengan menggunakan metode 

kuantitatif. 

Hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh Nurhasana ini adalah 

dari 175 orang informan penelitian 76% atau 42 orang informan memiliki 

regulasi diri dalam belajar yang tinggi dan 24% atau 133 orang informan 

penelitian memiliki tingkat regulasi diri dalam belajar yang sedang. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah tersebut 

dengan penelitian ini adalah pada jenis metode penelitan yang di gunakan 

oleh Nurhasanah tesebut menggunakan metode Kuantitaif sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yang menjadi objek 

penelitian tersebut adlah pada siswa dengan fokus hasil belajar dan motivasi 

belajarnya atau regulasi diri dalam belajarnya sedangkan pada penelitian ini 

objek penelitian ini adalah pada mahasiswa yang tidak hanya kuliah namun 

juga bekerja. 

7. Penelitian yang di lakukan oleh Eva Latipah dengan judul Pengaturan Diri 

Belajar (Sef Regulated Learning) Mahasiswa Ditinjau dari Strategi 

Experimential Learning dan Jenis Kelamin. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji korelasi antara strategi pembelajaran experimensial 
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(experimential Learning dengan pengaturan diri dalam belajar (Self Regulated 

Learning ) dan jenis kelamin. Adapun jenis penelitian yang diterapkan adalah 

kuantitaif  dengan jumlah informan adalah 140 orang Mahasiswa Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidayah  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Latipah tersebut 

menunjukan bahwa ada korelasi positif dan sangat signifikan antara strategi 

pembelajaran  experiensial dan pengaturan diri dalam belajar ditunjukan 

dengan (r = 0,282, p =0,000) dan ada perbedaan yang sangat signifikan antara 

pengaturan diri dalam belajar laki-laki dan perempuan  (rerata perempuan 

=111,33 dan laki-laki = 105,29, r = 0,000). 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Latipah dan 

penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh latipah 

menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini 

yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus 

penellitian diatas yaitu strategi pembelajaran experimensial dan pengaturan 

diri dalam belajar antara laki-laki dan perempuan sedangkan pada penelitian 

ini yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana regulasi diri mahasiswa dalam 

mengatur waktu antara kuliah dan bekerja. 

2.5 Kerangka pikir 

 

Regulasi diri menurut Shelley Taylor E dan Letitia A. Paplau (2008) 

mnegungkapkan bahwa regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk 

mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri 

mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan 
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memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan 

tersebut. Mahasiswa yang memiliki kegiatan tidak hanya pada proses belajar akan 

tetapi bekerja tentunya para mahasiswa tersebut harus memiliki regulasi diri agar 

pada saat proses kuliah sambil kerja dapat berjalan dengan baik atau tidak ada 

salah satu kegiatan yang terbengkalai.  

Regulasi diri terdiri atas beberapa aspek menurut Abdul Manab (dalam 

Astaman, 2016) yang meliputi metakognisi, motivasi dan perilaku. Pada aspek 

(1). metakognisi menurut Flavell dan kawan-kawan (dalam Murti, 2011) terbagi 

atas 2 yaitu pengetahuan metakognisi dan proses metakognisi, pengetahuan 

metakognisi merujuk pada kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai 

proses dan produk yang dimiliki seseorang, sementara proses metakognisi 

merujuk pada kemampuan seseorang dalam memonitor atau meregulasi aktivitas 

kognisinya selama pemecahan masalah. (2). Motivasi menurut Sumadi Suryabrata 

(dalam Arifah Said, 2020: 21) mengatakan bahwa motivasi merupakan keadaan 

dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

tertentu guna mencapai sebuah tujuan dengan meniru model akan memperoleh 

sebuah penguatan. Keuntungan motivasi ini adalah individu memiliki motivasi 

instrinsik, otonomi, dan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan dalam 

melakukan sesuatu. (3). Perilaku merupakan tindakan yang dilakukan individu 

ketika telah menyeleksi dan menghasilkan perilaku yang dapat diterima oleh 

lingkungan masyarakat ataupun sesuai dengan tujuan yang diaharapkan, semakin 

besar dan optimal usaha yang dikerahkan individu dalam melakukan suatu 

aktivitas maka akan meningkatkan regulasi diri. 
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Berdasarkan urain teori regulasi diri di atas maka kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat digambar sebagai berikut. 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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