
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang yang 

tidak terbatas bagi kehidupan manusia, terlebih dalam dunia pendidikan. 

Keberadaan internet, sebagai salah satu teknologi yang paling penting bagi 

masyarakat pada masa ini (Horzum, 2015, 505), memungkinkan terciptanya 

lingkungan pembelajaran yang menembus batas “ruang dan waktu” (Joo et al., 

2014, 215). Pembelajaran ini banyak dikenal dengan istilah pembelajaran daring, 

dimana proses belajar dan mengajar sebagian atau seluruhnya terjadi melalui 

perantara internet. Melalui media internet, transfer informasi dan interaksi 

pembelajaran dapat berjalan secara instan – kapanpun dan dimanapun. Materi 

belajar dapat terus berkembang dan diperbaharui, sehingga siswa dapat mengalami 

pembelajaran yang kaya. 

Dalam ruang lingkup global, praktik dan teori online learning masih terus 

dikembangkan dan menjadi “tren utama dalam penelitian dunia pendidikan” 

(Horzum, 2015, 505). Blended learning menjadi masa depan dari perkembangan 

pembelajaran daring, dimana segala kelebihannya dapat terintegrasi secara 

harmonis dengan kegiatan pembelajaran tatap muka yang lebih banyak digunakan, 

terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Adanya internet tentunya dapat 

menyajikan dinamika baru dalam pengalaman belajar siswa di Indonesia.  
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Emarketer (dalam Hidayat, ed., 2014) mencatat bahwa pada tahun 2014 

negara Indonesia menempati urutan ke-enam dalam peringkat penggunaan internet. 

Survey Nasional: Penetrasi Pengguna Internet 2018 yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (APJII, 2020) menunjukkan bahwa 

pengguna internet adalah sebesar 64.8% dari total 264.16 juta penduduk Indonesia. 

Dalam konteks pendidikan, 90.2% siswa yang sedang bersekolah di SMA adalah 

pengguna internet, dan 91% dari remaja berusia 15-19 tahun aktif menggunakan 

internet. Besarnya tingkat penetrasi internet di kalangan siswa menunjukkan 

kedekatan teknologi internet dengan kehidupan siswa di Indonesia. Hal ini 

seyogianya memberikan peluang yang besar terhadap adopsi pembelajaran daring 

melalui penggunaan internet. 

Meski tingkat penetrasi sangatlah tinggi, persepsi akan penggunaan internet 

dalam konteks pendidikan Indonesia masih sangat minim. Dalam penelitian yang 

sama terungkap bahwa alasan utama penggunaan internet terbatas hanya untuk 

melakukan komunikasi lewat pesan (24.7%), sosial media (18.9%), atau hal lain 

yang bersifat hiburan. Pengguna internet mengakses konten hiburan dalam bentuk: 

video (45.3%), game (17.1%), musik (14.6%), pertandingan (5.9%), dan lainnya. 

Temuan ini menandakan bahwa pendidikan masih belum menjadi alasan yang 

menonjol dalam penggunaan internet dan konten edukatif masih belum dapat 

dikategorikan sebagai konten yang menghibur. 

Jika internet adalah hal yang dekat bagi siswa sekolah, mengapa e-learning 

tidak menjadi populer di kalangan siswa? Kurangnya pengetahuan dalam pelaksaan 

pembelajaran daring, serta belum adanya standar minimum implementasi dari 

pemerintah untuk kalangan sekolah (Suhartanto, 2010, 82) menjadi salah satu 
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faktor yang menghambat proses adopsi. UNBK dapat dianggap sebagai upaya 

pemerintah dalam mendukung perkembangan teknologi belajar, meski makna 

proses pembelajaran dalam konteks pembelajaran daring akan sulit dicapai 

mengingat pelaksanaan ujian hanya mencakup pencapaian hasil, bukan proses 

belajar. Universitas Terbuka, sebagai salah satu program pendidikan jarak jauh 

yang dicanangkan pemerintah pun ditargetkan pada mahasiswa pendidikan tinggi 

saja. Adanya pelaksanaan pembelajaran daring yang tidak terstandarisasi juga dapat 

memberikan pengalaman buruk, dan menghambat adopsi. Maka, wajar jika 

pembelajaran daring masih belum menjadi pilihan yang umum dipergunkan dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah Indonesia. Hal ini tentunya cukup 

disayangkan mengingat pembelajaran daring dapat menambah sajian pengalaman 

belajar yang telah ada. 

Terkait dengan fenomena pandemik COVID19, pemerintah secara 

mendadak mewajibkan seluruh sekolah di Indonesia untuk menjalankan proses 

belajar mengajar secara daring, terhitung sejak 29 Maret 2020 sampai akhir tahun 

ajaran 2019-2020 (Kemdikbud, 2020). Kondisi krisis dan tiba-tiba ini “memaksa” 

seluruh sekolah di Indonesia untuk dapat beradaptasi dan mengadopsi pembelajaran 

daring, sebagai ganti pembelajaran tatap muka. Sekolah Bogor Raya, tempat 

dimana peneliti bekerja, memberlakukan pembelajaran daring pada term ke empat, 

terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020. Bagi Sekolah Bogor Raya sendiri, ini adalah 

kali pertama pelaksanaan model fully online learning dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam model ini pembelajaran sepenuhnya berjalan secara daring, mengingat 

anjuran physical distancing yang diberlakukan pemerintah. Dalam perubahan yang 

serba cepat tersebut, kerisauan peneliti terhadap pelaksanaan pembelajaran daring 
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timbul dari pertanyaan: Bagaimana persepsi siswa terhadap pelaksanaan program 

pembelajaran daring yang diterapkan oleh Sekolah Bogor Raya? Bentuk 

pembelajaran daring seperti apa yang dapat mendukung keberhasilan proses belajar 

siswa Sekolah Bogor Raya?  

Untuk dapat melihat keberhasilan dan dampak dari program pembelajaran 

daring yang diterapkan di Sekolah Bogor Raya, peneliti tertarik untuk mengamati 

tingkat kepuasan siswa. Tingkat kepuasan siswa (student satisfaction) dalam 

pembelajaran daring seringkali ditekankan sebagai salah satu faktor terpenting yang 

mencerminkan kualitas pembelajaran (Horzum, 2015, 506; Harsasi dan Sutawijaya, 

2018, 90). Kepuasan dalam hal ini dapat diterjemahkan ke dalam dua situasi. 

Pertama, rasa puas dapat muncul ketika seseorang merasa berhasil dalam 

melakukan/menyelesaikan apa yang dia kerjakan. Dalam konteks pendidikan, siswa 

merasa puas ketika berhasil menyelesaikan program belajarnya. Kedua, kepuasan 

juga bisa menjadi respon emosional seseorang terhadap baik buruknya kinerja atau 

pelayanan yang dia terima. Dalam hal ini, siswa akan merasa puas jika program 

pembelajaran daring dirasa berjalan dengan baik, memberikan manfaat dan guna 

layaknya dalam pembelajaran tatap muka. Tingkat kepuasan siswa menggambarkan 

tingkat pemenuhan dan kesenangan siswa tentang berbagai aspek layanan 

pembelajaran yang mereka terima, terlebih dalam pembelajaran daring (Horzum, 

2015, 505). Sebagai bentuk persepsi, tingkat kepuasan juga menjadi penentu apakah 

seseorang akan terus mengadopsi sebuah inovasi. Keller, 1983; Koseke, dan 

Koseke, 1991 (dalam Kırmızı, 2015, 134) berpendapat bahwa tingkat kepuasan 

siswa yang tinggi berdampak pada  tingginya retensi, ketekunan dan motivasi 

belajar. 
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Menurut Harsasi dan Sutawijaya (2018, 91), tanpa menyelidiki apa yang 

memuaskan siswa dalam pembelajaran daring, sekolah akan kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. 

Evaluasi tingkat kepuasan siswa dapat dilihat melalui tantangan/ faktor tertentu 

yang diduga memberikan pengaruh pada tingkat kepuasan siswa di dalam 

pembelajaran daring. 

Pengalaman terhadap struktur pembelajaran (course structure) yang baru 

bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan belajar siswa dalam 

pembelajaran daring. Pada pembelajaran tatap muka, siswa memiliki kesempatan 

langsung untuk menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan materi, meminta 

bantuan dan panduan dalam tugas individual, atau dalam melibatkan diri dalam 

interaksi kelas. Aktifitas-aktifitas ini, ketika ditafsirkan melalui internet, akan 

menjadi pengalaman yang berbeda dan terbatas dalam bentuk postingan informasi, 

chat history, email, atau screencasting. Dalam teori Transactional Distance yang 

dipopulerkan Moore (dalam Keegan, ed., 2005, 20), keterbatasan dalam online 

learning “bersifat psikologis dan komunikatif”, serta “berpotensi untuk 

menimbulkan kesalahpahaman dalam pembelajaran”, seperti: ketidaktepatan 

penyampaian informasi, ketidaktepatan waktu respon atau umpan balik, 

ketidaksesuaian isi informasi dengan apa yang diminta atau dibutuhkan; dan hal 

teknis lainnya yang biasanya dapat mudah ditangani di dalam kelas konvensional.  

Hal lain yang juga diduga berpengaruh terhadap kepuasan belajar adalah 

kesiapan siswa di dalam pembelajaran daring (online learner readiness). Kesiapan 

belajar, dalam hal ini dapat bersifat teknis maupun mental. Secara teknis, siswa 

adalah bagian dari generasi milenial yang memiliki keterbukaan yang tinggi 
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terhadap teknologi, meski pada kenyataannya tidak semua siswa dapat dengan cepat 

beradaptasi dengan perubahan teknologi (Seman et al, 2019, 137). Secara mental, 

siswa juga dituntut untuk dapat siap belajar secara mandiri, karena kontrol guru 

dalam pembelajaran daring terbatas, jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap 

muka. Siswa dengan literasi digital yang kuat juga dianggap akan dapat mengikuti 

proses belajar dengan baik karena siswa akan mampu mencari informasi sesuai 

dengan kebutuhannya secara mandiri. 

Keterlibatan belajar siswa (student engagement) juga merupakan tantangan 

lain yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepuasan belajar dalam program 

pembelajaran daring. Sebagai ekspresi rasa ketertarikan siswa terhadap proses 

pembelajaran, siswa menunjukkan keterlibatannya dalam bentuk reaksi dan 

partisipasi di dalam kelas. Pembelajaran yang dirasa kurang menarik tentu akan 

membuat siswa enggan untuk terlibat di dalam pembelajaran. Hal ini menjadi 

penting karena menurut Fredricks et al. (2014, 70), engagement berhubungan 

langsung dengan pencapaian akademik siswa. Siswa yang enggan terlibat dalam 

pembelajarannya akan memiliki kinerja akademik yang kurang memuaskan. Selain 

menarik, media dalam online learning harus dapat memungkinkan terjadinya 

interaksi. Kehadiran fisik : suara, bahasa tubuh, intonasi, ekspresi, gerak tubuh — 

merupakan bagian dalam komunikasi yang dapat mendukung upaya siswa untuk 

terlibat di dalam pembelajaran (Ko dan Rossen, 2017, 37). Kehilangan/ reduksi 

akan bagian-bagian tersebut di dalam struktur pembelajaran dapat menganggu atau 

justru mengurungkan niat siswa untuk terlibat aktif didalam pembelajaran. Rasa 

bosan akan timbul ketika siswa tidak dapat terlibat dalam kegiatan belajar yang 

memuaskan (Macklem, 2015, 1). 
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Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya student satisfaction dalam 

pembelajaran daring, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap student 

satisfaction, serta hubungannya dengan variabel-variabel lain, seperti course 

structure, online learner readiness, dan student engagement. Meski kondisi yang 

dialami ini dikategorikan sebagai krisis dan terjadi pada masa yang sempit, input 

keberhasilan program pembelajaran daring dapat memberikan peluang yang besar 

bagi pengembangan kualitas pendidikan Sekolah Bogor Raya di masa yang akan 

datang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memuaskan siswa di dalam 

pembelajaran, sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan pembelajaran daring ke 

dalam model pembelajaran tatap muka yang selama ini telah terjadwal dalam 

struktur kegiatan pembelajaran. Hasil integrasi dapat menghasilkan model 

pembelajaran blended. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kajian akan tingkat kepuasan belajar menjadi penting untuk dapat melihat 

kualitas dan keberhasilan pelaksanaan program pembelajaran daring. Berdasarkan 

paparan latar belakang masalah, maka terdapat beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi dari student satisfaction dan kaitannya dengan course structure, 

online learner readiness, dan student engagement. 

Pertama,  siswa yang terbiasa melakukan kegiatan belajar secara langsung 

harus dapat beradaptasi dengan struktur pembelajaran baru dan melalui perantara 

internet. Harsasi dan Sutawijaya (2018, 96) dan Horzum (2015, 509) menemukan 

bahwa course structure dalam pembelajaran daring memiliki pengaruh terhadap 
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student satisfaction. Jika struktur pembelajaran diberikan terlalu asing dan sulit 

untuk diikuti, maka siswa akan mengalami hambatan dalam belajar. 

Kedua, kesiapan belajar dalam pembelajaran daring menjadi karakterisitik 

internal yang mempengaruhi kemampuan adaptif siswa agar dapat tetap mengikuti 

pembelajaran secara efektif, layaknya di dalam pembelajaran tatap muka. Kırmızı 

(2015, 140-141) dan Topal (2016, 20) menemukan bahwa online learner readiness 

berkorelasi positif terhadap student satisfaction. Kesiapan belajar yang tinggi akan 

mendukung siswa agar berhasil dalam online learning, dan memberikan kepuasan 

terhadap pencapaiannya. 

Ketiga, tingkat keterlibatan siswa menunjukkan kemauan (willingness) 

reaktif dan partisipatif siswa dalam pembelajaran, yang didorong oleh persepsi 

positif terhadap pengalaman belajarnya. Kucuk dan Richardson (2019, 206) 

menemukan bahwa student engagement memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap student satisfaction. Jika media internet mampu menyediakan ruang agar 

siswa dapat terlibat dalam pembelajaran secara aktif, layaknya dalam pembelajaran 

tatap muka, siswa akan merasa senang dan puas. 

Kajian akan masalah-masalah yang diidentifikasi diharapkan dapat 

memberikan penjelasan rinci mengenai student satisfaction dan kaitannya dengan 

course structure, online learner readiness, dan student engagement. Hasil 

identifikasi dapat digunakan untuk sebagai model peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kajian student satisfaction 
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terhadap pelaksanaan program online learning model fully-online yang 

diberlakukan Sekolah Bogor Raya pada term ke-empat dari tahun ajaran 2019-

2020. Dalam model fully online learning, proses belajar terjadi seluruhnya melalui 

media internet. Penelitian akan dilakukan terhadap 55 siswa sekolah menengah atas 

pada jenjang kelas 10 dan 11, dengan kisaran umur 16-17 tahun. Fokus penelitian 

adalah untuk meninjau tingkat kepuasan siswa berdasarkan course structure, online 

learner readiness, dan student engagement selama mengikuti program online 

learning di masa tersebut. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah course structure berpengaruh positif terhadap student satisfaction 

dalam online learning di Sekolah Bogor Raya? 

2) Apakah online learner readiness berpengaruh positif terhadap student 

satisfaction dalam online learning di Sekolah Bogor Raya? 

3) Apakah student engagament mempengaruhi student satisfaction dalam 

online learning di Sekolah Bogor Raya? 

4) Apakah course structure berpengaruh positif terhadap student engagement 

dalam online learning di Sekolah Bogor Raya? 

5) Apakah online learning readiness berpengaruh positif terhadap student 

engagement dalam online learning di Sekolah Bogor Raya? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 



10 

 

1) Untuk menguji bahwa course structure berpengaruh positif terhadap student 

satisfaction dalam online learning di Sekolah Bogor Raya. 

2) Untuk menguji bahwa online learner readiness berpengaruh positif 

terhadap student satisfaction dalam online learning di Sekolah Bogor Raya. 

3) Untuk menguji bahwa student engagement berpengaruh positif terhadap 

student satisfaction dalam online learning di Sekolah Bogor Raya. 

4) Untuk menguji bahwa course structure berpengaruh positif terhadap student 

engagement dalam online learning di Sekolah Bogor Raya. 

5) Untuk menguji bahwa online learner readiness berpengaruh positif 

terhadap student engagement dalam online learning di Sekolah Bogor Raya. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dibuktikan, maka penelitian ini diharapkan 

dapat menyumbangkan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran 

daring, terutama mengenai student satisfaction. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memperkuat temuan-temuan yang telah ada dalam penelitian sebelumnya mengenai 

variabel-variabel yang mempengaruhi student satisfaction, serta sebagai referensi 

baru pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan student 

satisfaction di dalam pembelajaran daring. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan 

langsung mengenai faktor-faktor dominan dalam berbagai variabel yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan belajar siswa di dalam pembelajaran daring. 

Menjadi bahan refleksi pribadi dalam menyajikan pembelajaran daring yang 

memuaskan. Bagi rekan pendidik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi 

referensi tambahan dalam menjalankan pembelajaran daring, dalam ruang lingkup 

kelas maupun sekolah. Bagi sekolah, dapat menjadi respon evaluatif dan umpan 

balik konstruktif terhadap program belajar yang telah dijalankan. Menjadi bahan 

pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran selanjutnya, terkhusus 

dalam integrasi pembelajaran daring di dalam kegiatan belajar dan mengajar. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian bertajuk pengaruh struktur pembelajaran, kesiapan 

belajar, keterlibatan siswa terhadap tingkat kepuasan siswa dalam pembelajaranini 

akan disusun sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat hasil penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2: Landasan 

teori, merupakan sajian pembahasan teoritis mengenai variabel-variabel penelitian, 

kaitan antar variabel yang ada, tinjauan pustaka dari hasil penelitian sebelumnya, 

serta kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Bab 3: Metodologi 

penelitian, dimana dalam bab ini akan dijabarkan perencanaan penelitian, prosedur, 

teknik hingga jenis instrumen yang akan digunakan. Bab 4: Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, yang didalamnya akan menjabarkan proses pengujian data dan diskusi 
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hasil temuan dari penelitian. Bab 5: Kesimpulan dan Saran, merupakan bab yang 

akan merangkum hasil penelitian ke dalam bentuk kesimpulan dan memberikan 

saran yang mungkin untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya / penelitian yang 

serupa. 

 


