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ABSTR AK
Pada era Revolusi Industri 4.0, lulusan SMA akan menghadapi persaingan yang ketat dimana siswa
dituntut memiliki keahlian, produktif, mandiri, mampu bersaing, mampu mengatasi masalah, berkarakter
dan tangguh (Manuella & Mangunsong, 2018). Berdasarkan kondisi tersebut setiap siswa diharapkan
memiliki self regulation learning yang tinggi. Self regulation learning dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor
eksternal dan internal. Salah satu dari faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu pola asuh orang tua.
Pemberian pola asuh yang tepat akan mempengaruhi self regulation learning individu. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui pengaruh gaya pengasuhan orangtua terhadap tingkat regulasi diri siswa SMA.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan dua skala, yaitu skala pola asuh
orangtua diadaptasi dari Parental Authority Questionnaire yang terdiri dari 30 aitem dan skala self regulation
learning dengan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari SRQ (Self Regulation Questionare) yang
terdiri dari 38 aitem. Sampel dalam penelitian ini adalan 30 orang siswa/siswi kelas XII di salah satu SMA
swasta “X” dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Teknik sampling yang digunakan adalah simple
random sampling. Teknik analisis dengan menggunakan statistik parametrik analisis regresi dan diperoleh
nilai signifikan 0,064 (p > 0,05), hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pola asuh orangtua
terhadap self regulation learning siswa SMA.
Kata kunci : Self Regulation Learning (SRL), Pola Asuh Orangtua

LATAR BELAKANG
Pada era revolusi industri 4.0, lulusan SMA akan menghadapi persaingan yang ketat dimana siswa
dituntut professional, memiliki keahlian, produktif, mandiri, mampu bersaing dengan sehat, mampu
mengatasi masalah, berkarakter dan tangguh (Manuella & Mangunsong, 2018). Masa usia sekolah
menengah masuk dalam kategori masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik
perhatian karena karakteristik yang khas dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan
bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Yusuf (Setiawan, 2017) bahwa pada masa remaja mulai
tumbuh dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya,
teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya.
Berdasarkan kondisi tersebut setiap siswa diharapkan memiliki self regulation learning yang tinggi. Siswa
yang mempunyai self regulation learning yang tinggi adalah siswa yang secara metakognitif, motivasional,
dan behavioral merupakan peserta aktif dalam proses belajar. Apabila para siswa memiliki self regulation
learning yang rendah akan mengakibatkan kesulitan dalam menerima materi pelajaran sehingga hasil
belajar mereka menjadi tidak optimal. Zimmerman dkk (Santrock.J.W, 2007) menyimpulkan bahwa ada
tiga aspek dalam self regulation learning, adalah metakognisi, motivasi, dan perilaku. Metakognisi adalah
kemampuan individu dalam merencanakan, mengorganisasikan atau mengatur, menginstruksikan diri,
memonitor dan melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar. Motivasi merupakan fungsi dari kebutuhan
248

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan perasaan kompetensi yang dimiliki setiap individu.
Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan lingkungan
maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar.
Menurut Zimmerman (Barry J. Zimmerman, 1990) dalam teori sosial kognitif terdapat tiga hal yang
mempengaruhi seseorang sehingga melakukan self regulation learning, yakni individu, perilaku dan
lingkungan. Faktor individu meliputi pengetahuan, tujuan yang ingin dicapai, kemampuan metakognisi
serta efikasi diri. Faktor perilaku meliputi behavior self reaction, personal self reaction serta environment
self reaction. Sedangkan faktor lingkungan dapat berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan lain sebagainya.
Salah satu yang dapat mempengaruhi self regulation learning dalam faktor lingkungan adalah keluarga
dalam hal ini orangtua. Pola asuh orangtua yang diterapkan orangtua terhadap anak memiliki dampak
langsung terhadap perkembangan individu dalam berbagai aspek. Setiap orangtua memiliki cara
pengasuhan yang berbeda-beda. Pola pengasuhan yang berbeda-beda akan menghasilkan sikap dan
perilaku yang berbeda-beda pula, begitu juga dengan pembentukan SRL pada remaja. Santrock (2002)
mengatakan yang dimaksud dengan pola asuh adalah cara atau metode pengasuhan yang digunakan oleh
orang tua agar anak-anaknya dapat tumbuh menjadi individu-individu yang dewasa secara sosial.
Menurut Baumrind (Santrock, 2002) pola asuh orangtua dibagi menjadi tiga, yaitu : 1. Pola asuh
authoritarian (otoriter) berupaya untuk mengarahkan aktivitas anak secara rasional dan berorientasi
pada masalah; 2. Pola asuh authoritative (demokratis) merupakan suatu teknik pengasuhan orang tua
yang ditandai dengan gaya yang membatasi dan bersifat menghukum, mendesak anak-anaknya untuk
mengikuti petunjuk orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha; 3. Pola asuh permisif adalah gaya
pengasuhan dimana orang tua yang menerapkan pola asuh permisif cenderung berusaha untuk bersikap
tidak menghukum, menerima, dan bersikap afirmatif terhadap dorongan, keinginan, dan tindakan anak
tersebut.
Pola asuh akan berdampak pada pribadi dan karakteristik individu. Individu yang mendapatkan pola asuh
autoritatif cenderung lebih mandiri, dapat mengontrol diri, memiliki tanggung jawab yang tinggi,
mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, dan memiliki keyakinan diri yang tinggi. Anak yang
menerima pola asuh autoritarian cenderung tertutup, memiliki tanggung jawab tinggi, serta ragu dalam
mengambil keputusan. Anak dengan pola asuh permisif biasanya lebih agresif, tidak patuh, manja,
mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya dan memiliki percaya diri yang rendah.
Berdasarkan penjelasan diatas pemberian pola asuh yang tepat diharapkan dapat mempengaruhi tingkat
self regulation learning individu. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui apakah
terdapat pengaruh pada tingkat self regulation learning siswa SMA khususnya kelas XII jika ditinjau dari
pola asuh orangtua.
TINJAUAN P USTAKA
Baumrind (Santrock, 2002) menjelaskan bahwa pola asuh orangtua adalah sikap orangtua terhadap anak
dengan mengembangkan aturan-aturan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Pola asuh orangtua
dibagi menjadi tiga, yaitu : 1. Pola asuh authoritarian (otoriter) berupaya untuk mengarahkan aktivitas
anak secara rasional dan berorientasi pada masalah. Selain itu, anak didorong untuk bebas tetapi tetap
memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka. Komunikasi verbal timbal balik bisa
berlangsung dengan bebas dan orang tua bersikap hangat serta bersifat membesarkan hati anak.
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Pengasuhan autoritatif berkaitan dengan perilaku sosial anak yang kompeten; 2. Pola asuh authoritative
(demokratis) merupakan suatu teknik pengasuhan orang tua yang ditandai dengan gaya yang membatasi
dan bersifat menghukum, mendesak anak-anaknya untuk mengikuti petunjuk orang tua dan
menghormati pekerjaan dan usaha. Orang tua yang bersifat autoritarian membuat batasan dan kendali
yang tegas terhadap anak dan hanya melakukan sedikit komunikasi verbal; 3. Pola asuh permisif adalah
gaya pengasuhan dimana orang tua yang menerapkan pola asuh permisif cenderung berusaha untuk
bersikap tidak menghukum, menerima, dan bersikap afirmatif terhadap dorongan, keinginan, dan
tindakan anak tersebut. Orang tua berdiskusi dengan anak tentang keputusan kebijakan dan memberikan
penjelasan dalam peraturan keluarga. Orang tua juga membuat sedikit tuntutan untuk tanggung jawab
rumah tangga dan perilaku tertib. Akan tetapi orang tua tidak menuntut anak untuk mengikuti
kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Pada pola asuh ini orang tua terkadang memanjakan anaknya
bahkan tidak peduli terhadap anaknya.
Istilah self regulation yang digunakan dalam belajar dikenal dengan istilah self regulation learning. (B.J.
Zimmerman, 2008) mendefinisikan self regulation learning sebagai proses dimana siswa mengaktifkan dan
mengandalikan kognisi, perilaku, dan perasaan yang secara sistematis berorientasi pada pencapaian
tujuan. Menurut Bandura (Kurnia Yusridhawati, 2017), faktor-faktor yang mempengaruhi self regulation
learning adalah: 1. Faktor Eksternal : mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara, pertama melalui
lingkungan yang berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi diri
seseorang. Melalui orang tua dan guru, anak-anak belajar baik dan buruk, tingkah laku yang dikehendaki
dan tidak dikehendaki. Melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, anak dapat
mengembangkan standar yang akan dipakai untuk menilai prestasi diri. Kedua, bentuk penguatan
(reinforcement). Hadiah intrinsik tidak selalu memberi kepuasan, orang membutuhkan insentif yang
berasal dari lingkungan eksternal. Standar tingkah laku dan penguatan biasanya bekerja sama. Ketika
orang dapat mencapai standar tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu
menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. 2. Faktor Internal : Bandura mengemukakan tiga bentuk pengaruh
internal, yaitu: a) Observasi diri (self observation), dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan,
kuantitas penampilan, orisinal tingkah laku diri, dan seterusnya. Orang harus mampu memonitor
performansinya, walaupun tidak sempurna karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari
tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah lakunya yang lain. Apa yang diobservasi seseorang tergantung
kepada minat dan konsep dirinya. b) Proses penilaian atau mengadili tingkah laku (judgemental process),
melihat kesesuaian tingkah laku dengan 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 afektif (self response), berdasarkan pengamatan dan
judgement itu, orang mengevaluasi diri sendiri baik itu positif atau negatif, dan kemudian menghadiahi
atau menghukum dirinya sendiri. Bisa terjadi tidak muncul reaksi afektif, karena fungsi kognitif membuat
keseimbangan yang mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna bagi hidup.
Kedua variabel di atas memiliki keterkaitan menurut Zimmerman (Kurnia Yusridhawati, 2017)
menyebutkan bahwa self regulation learning merupakan suatu tindakan individu dalam mengatur,
menentukan, dan pelaksana aktivitas belajarnya sedangkan pola asuh orang tua berpengaruh terhadap
perilaku anak. Santrock (2002) mengatakan yang dimaksud dengan pola asuh adalah cara atau metode
pengasuhan yang digunakan oleh orang tua agar anak-anaknya dapat tumbuh menjadi individu-induvidu
yang dewasa secara sosial. Selain itu, orang tua yang memberikan pola asuh autoritatif akan mendorong
anak lebih termotivasi dalam belajar. Penelitian yang dilakukan Januardini, Hartati & Astuti (2015)
memperlihatkan perbedaan self regulation learning siswa yang mendapatkan pola asuh autoritatif,
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autoritarian, permisif, dan neglect. Siswa yang mendapatkan pola asuh autoritatif dari orang tuanya lebih
tinggi dibandingkan self regulation learning siswa dengan pola asuh autoritarian, permisif, maupun neglect.
Penelitian yang dilakukan Musdalifah (Januardini, Hartati, 2015) menyebutkan bahwa hambatan
perkembangan kemandirian individu disebabkan karena ketergantungan pada orang tua, pola asuh
permisif, kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua untuk menguasai tugas perkembangan yang
berkaitan dengan kemandirian, serta kurangnya motivasi untuk mandiri.
Pola pengasuhan yang diberikan orang tua diharapkan memiliki pengaruh terhadap tingkat self regulation
learning individu khususnya remaja. Dengan demikian, hipotesis yang akan diajukan melalui penelitian ini
adalah terdapat pengaruh self regulation learning (SRL) siswa kelas XII SMA “X” ditinjau dari pola asuh
orangtua.
METODE PENELITIAN
Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah self regulation learning (SRL) sebagai dependen
variabel dan pola asuh orangtua sebagai independen variabel. Variabel tersebut diteliti pada subjek
penelitian yaitu 30 orang siswa/siswi kelas XII pada SMA “X” dengan jenis kelamin laki-laki dan
perempuan. Teknik sampling atau prosedur pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik simple
random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak (random) sehingga setiap
kasus atau elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama besar untuk dipilih sebagai sampel
penelitian.
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan dua skala, yaitu skala pola asuh orangtua diadaptasi dari Parental Authority Questionnaire
yang terdiri dari 30 aitem dan skala self regulation learningdengan menggunakan kuesioner yang diadaptasi
dari SRQ (Self Regulation Questionare) yang dikembangkan Miller & Brown (Brown, Miller, &
Lawendowski, 1999) yang terdiri dari 63 aitem yang didasarkan pada 7 komponen pembentuk regulasi
diri yang dipaparkan oleh Miller dan Brown, yaitu Receiving (penerimaan informasi), Evaluating
(pengevaluasian informasi dan membandingkannya dengan norma-norma), Trigerring (mendorong
berubah), Searching (mencari pilihan), Formulating (merumuskan rencana), Implementing (menerapkan
rencana), Assessing (menilai efektivitas rencana, mengevaluasi tahap 1 dan 2) yang terdiri dari 38 aitem
dengan model skala Likert dimana terdapat empat alternatif pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS),
setuju (S), Tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Pernyataan-pernyataan dalam skala memiliki
dua sifat, yaitu pernyataan yang mendukung (favorable) dan pernyataan yang tidak mendukung
(unfavorable). Uji validitas skala PAQ memiliki indeks validitas sebesar 0,316 – 0,931 dengan reliabilitas
sebesar 0,864 – 0,932. Skala PAQ sendiri terdiri dari 30 item yang mana masing-masing pola asuh
diwakili oleh 10 item sedangkan untuk skala SRQ (Self Regulation Questionare) terdiri dari 48 aitem,
setelah dilakukan uji coba dan uji validitas diperoleh 38 aitem yang valid dan 10 aitem yang gugur.
Sedangkan uji reliabilitas diukur dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 21
for Windows dengan hasil yang menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha 0.864 > 0,6 sehingga dapat
dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan dapat menggali data secara reliabel. Metode analisis data
yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik parametrik, analisis regresi
Penelitian dimulai dengan studi pendahuluan terhadap kondisi yang ada pada SMA “X”. Kemudian
berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dilakukan identifikasi dan perumusan masalah.
Tahap selanjutnya menentukan tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh gaya pengasuhan orangtua
terhadap tingkat regulasi diri siswa SMA. Setelah menentukan tujuan, dilakukan pengumpulan data. Data
251

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang diberikan kepada siswa kelas XII SMA
“X”.
Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu dan
selanjutnya akan dikategorikan berdasarkan norma yang telah dibuat. Dasar pengkategorian Self
Regulation dilakukan dengan membagi skor ke dalam tiga kategori rumusan sebagai berikut (Azwar,
2012):
Tabel 1. Kategorisasi Skor Aitem tingkat Self Regulation Learning
Variabel
Self Regulation Learning (SRL)

Rentang Nilai
< 102,25
102,25 – 121,72
>121,72

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

Kategorisasi di atas diterapkan sebagai patokan dalam pengelompokkan tinggi sedang rendah tingkat self
regulation learning siswa kelas XII SMA “X” dengan jumlah aitem kuesioner = 38; jumlah subjek = 30
siswa; Mean = 111,97; SD = 9,7.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengukuran Self Regulation Learning (SRL) diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 2. Kategorisasi Tingkat Self Regulation pada Mahasiswa PTS “X”
Variabel
Rentang Skor
Kategori
Frekuensi
< 102,25
Rendah
7
Self Regulation Learning (SRL)
102,25 – 121,72
Sedang
19
>121,72
Tinggi
4
Total
30

Presentase
23,33 %
63,33 %
13,33 %
100 %

Dari skor yang diperoleh, dapat diketahui bahwa 4 orang siswa (13,33%) memiliki self regulation learning
(SRL) yang tinggi, 19 orang siswa (63,33 %) memiliki self regulation learning (SRL) yang sedang, 7 orang
siswa (23,33%) memiliki self regulation learning (SRL) yang rendah, Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar siswa kelas XII SMA “X” memiliki self regulation learning (SRL) yang termasuk dalam kategori
sedang. Sedangkan untuk hasil pengukuran pola asuh diperoleh data sebagai berikut :
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Tabel 3. Gaya Pengasuhan Orangtua
Gaya Pengasuhan
Authoritarian
Permisif
Authoritative
Authoritative-authoritarian
Total

Frekuensi
2
0
21
7
30

Presentase
6,67 %
0%
70 %
23,33 %
100 %

Dari skor yang diperoleh dapat diketahui bahwa dari 30 orang siswa yang menjadi subjek penelitian,
sebanyak 2 orang siswa (6,67 %) pola asuh orangtua otoriter; sebanyak 21 orang siswa (70 %) pola asuh
orangtua demokratis; sebanyak 7 orang siswa (23,33 %) pola asuh orangtua kombinasi antara
demokratis dan otoriter sedangkan untuk pola asuh permisif tidak ada ada (0 %). Hal ini menunjukkan
bahwa pola asuh orangtua sebagian besar siswa kelas XII SMA “X” adalah demokratis.
Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi
digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Variabel independen
dalam penelitian ini adalah pola asuh orangtua sedangkan variabel dependen adalah self regulation learning
(SRL). Tujuannya untuk mengetahui pengaruh self regulation learning siswa kelas XII SMA “X” ditinjau
dari pola asuh orangtua.
Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan self regulation
learning (SRL) siswa SMA kelas XII ditinjau dari pola pengasuhan orangtua sehingga tidak ada pengaruh
antara pola asuh orangtua terhadap self regulation learning (SRL) siswa. Berdasarkan hasil yang diperoleh
dari 30 orang siswa SMA kelas XII yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 2 orang siswa pola asuh
orangtuanya cenderung otoriter; sebanyak 21 orang siswa pola asuh orangtuanya cenderung demokratis
dan sebanyak 7 orang siswa pola asuh orangtua merupakan kombinasi antara pengasuhan tipe
demokratis dan otoriter sementara itu tidak ada siswa yang pola asuh orangtuanya cenderung permisif.
Sedangkan berdasarkan tingkat self regulation learning (SRL) sebanyak 7 orang siswa memiliki tingkat SRL
yang tergolong rendah; sebanyak 19 orang siswa memiliki tingkat SRL yang tergolong sedang dan 4
orang siswa memiliki SRL yang tergolong tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pola asuh orangtua tidak memiliki pengaruh
terhadap tingkat self regulation learning (SRL) siswa SMA kelas XII. Karakteristik siswa SMA kelas XII
dengan usia sekitar 17-18 tahun menurut (Hurlock, 2010) memasuki masa transisi dari anak-anak
menuju ke dewasa. Pada masa ini individu mulai mencapai kemandirian baik secara emosional maupun
ekonomi, mampu mengembangkan konsep dan ketrampilan intelektual yang diperlukan dalam
melakukan perannya sebagai anggota masyarakat, mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai
orang dewasa dan orangtua serta mampu mengembangkan tanggung jawab sosial. Karakteristik tersebut
turut mempengaruhi tingkat self regulation learning (SRL) yang dimiliki oleh siswa SMA khususnya kelas
XI sehingga individu memiliki motivasi intrinsik yang cukup kuat untuk mengelola self regulation learning
yang dimiliki secara mandiri karena sebenaranya regulasi diri merupakan motivasi internal, yang
berakibat pada timbulnya keinginan seseorang untuk menentukan tujuan-tujuan dalam hidupnya,
merencanakan strategi yang akan digunakan, serta mengevaluasi dan memodifikasi perilaku yang akan
dilakukan (Cervone, Daniel & Lawrence, 2012).
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa-siswi kelas XII SMA “X” menunjukkan bahwa
tidak ada pengaruh yang signifikan. Adanya proses transisi tahapan perkembangan pada masa remaja
akhir turut berpengaruh pada pengelolaan self regulation learning. Salah satunya adalah motivasi intrinsik
yang cukup kuat dalam pengelolaan SRL secara mandiri sehingga mampu memunculkan motivasi dan
menggerakkan individu untuk dapat merancang, mencapai tujuan hidup serta melakukan evaluasi atas
setiap usaha yang dilakukan sehingga pola asuh bukan merupakan faktor yang dominan dalam
meningkatkan self regulation learning siswa.
Sesuai dengan pembahasan, maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara self regulation learning (SRL) siswa kelas XII SMA “X” ditinjau dari pola
asuh orangtua. Siswa yang mendapatkan pola asuh authoritarian tidak selalu memiliki self regulation
learning (SRL) yang rendah sementara siswa yang mendapatkan pola asuh authoritative tidak selalu
memiliki tingkat self regulation learning (SRL) yang tinggi karena masa transisi dalam melalui tahapan
perkembangan setiap individu berbeda-beda. Dalam hal ini individu mengalami masa dimana mulai
mencapai kemandirian baik secara emosional maupun ekonomi, mampu mengembangkan konsep dan
ketrampilan intelektual yang diperlukan dalam melakukan perannya sebagai anggota masyarakat, mampu
memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orangtua serta mampu mengembangkan
tanggung jawab sosial
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya peneliti kurang bisa mengontrol jawaban
responden secara langsung, sehingga memungkinkan terjadinya bias dalam pengisian kuesioner.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat lebih mengembangkan kajian keilmuwan psikologi di masa
mendatang terutama bidang psikologi pendidikan.
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