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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dunia sedang dilanda permasalahan yang serius yaitu munculnya virus 

COVID-19, di mana virus ini menjadi pandemi besar yang dihadapi seluruh dunia 

juga di Indonesia. Virus COVID-19 ini sendiri masuk ke Indonesia pada awal 

bulan Maret, tepatnya tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan secara resmi oleh 

Presiden Joko Widodo (kompas.com, 2020). Pandemi COVID-19 ini 

menyebabkan adanya pembatasan layanan publik dengan meliburkan kegiatan 

sekolah dan melakukan pekerjaan dari rumah (WFH). Hal ini membuat para 

pelajar dan juga tenaga pengajar terpaksa melakukan kegiatan pembelajaran 

dirumah melalui metode daring atau e-learning (pembelajaran online) yang sudah 

ditetapkan semenjak adanya pendemi COVID-19 ini. Hal ini diharapkan menjadi 

salah satu solusi dimana kegiatan belajar mengajar sekolah dapat tetap 

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.  

Di tengah pandemi COVID-19, para pelajar mulai merasakan hal yang 

mungkin bagi mereka merasa tidak nyaman belajar dengan metode daring ini, 

oleh karena itu membuat pelajar menjadi sulit terlibat di dalam kelas atau aktif di 

dalam kelas. Terlibatnya pelajar dalam pembelajaran online dengan metode daring 

ini tidak lepas dari beberapa support yang ada, seperti instructional support dan 

instructor innovation. Tanpa adanya support, pelajar akan sulit terlibat di dalam 

kelas terlebih sistem yang digunakan adalah pembelajaran online dengan metode 
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daring. Dengan meningkatnya perhatian yang diberikan pada lingkungan belajar 

online, instruktur sekarang dianggap sebagai "fasilitator" (Martin dkk., 2018) dari 

pembelajaran siswa.  

Pembelajaran online ini tentunya akan membutuhkan bantuan teknologi 

seperti desktop, laptop, dan smartphone yang dapat menunjang pembelajaran 

online (Shah & Barkas, 2018). Adanya support membuat pelajar akan merasakan 

keterlibatan yang kuat hingga mereka bisa mengikuti pembelajaran online seperti 

sekarang ini. Hal lain yang akan dirasakan pelajar dalam pembelajaran online ini 

adalah merasakan kepuasan tersendiri dari kelas yang diikutinya. Penelitian J. 

Gray & Diloreto, (2016) menunjukkan bahwa struktur pembelajaran dan 

kehadiran instruktur memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan 

pelajar. Hasil dari keterlibatan juga dapat dilihat melalui seberapa besar pelajar 

melakukan interaksi dengan pengajar maupun teman kelasnya, yang nantinya 

dapat menunjukkan rasa senang ketika memperoleh hasil akhir yang sesuai 

dengan harapannya.  

Peran instruktur merupakan penentu atau prediktor yang signifikan dari 

hasil belajar siswa dalam pengaturan pembelajaran tradisional dan online (Eom 

dkk.,2016;Martin dkk.,2019; Yunusa dan Umar,2021). Instructional Support bisa 

berasal dari pengajar langsung maupun asisten pengajar yang bertugas, namun 

teknologi juga dapat memberikan dukungan langsung kepada para pelajar (Chen 

et al., 2010).  

Dalam lingkungan pembelajaran online, peran instruktur adalah salah satu 

faktor terpenting yang berkontribusi terhadap pengajaran online yang efektif 
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(Eom dkk., 2016;Martin dkk.,2019). Studi telah menunjukkan bahwa dalam 

lingkungan pembelajaran online, instruktur dapat meningkatkan pemahaman 

siswa tentang konten materi, mengakui keterlibatan siswa, dan memotivasi siswa 

untuk mengeksplorasi pengetahuan baru melalui berbagai strategi fasilitasi dan 

alat komputasi awan (Martin dkk.,2019;Xu dkk.,2020). Instruktur juga dapat 

meningkatkan hasil belajar dan kepuasan belajar siswa dengan menggunakan 

multiple strategi perancah di lingkungan online (Eom dkk.,2016; Mamun 

dkk.,2020). 

Sebagai solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam pendidikan 

kontemporer dan sebagai mediator untuk perubahan dan adaptasi, Instructor 

Innovation meningkatkan hasil belajar dan kepuasan siswa (Walder,2017). 

Pengetahuan saat ini tentang pengaruh Instructor Innovation pada hasil belajar 

mahasiswa masih sangat terbatas mengacu pada lingkungan belajar online, 

meskipun studi pendahuluan yang dilakukan di lingkungan online asinkron 

menunjukkan bahwa Instructor Innovation berhubungan positif dengan kepuasan 

belajar mahasiswa (Lee,2011). 

Self-efficacy dalam lingkungan belajar tradisional, juga dikenal sebagai 

academic self-efficacy (ASE), telah secara luas didefinisikan sebagai keyakinan 

seseorang dalam kepercayaan diri dan kemampuan untuk berhasil menyelesaikan 

tugas belajar tertentu dalam pengaturan pendidikan (bandura,1986). Studi lain 

telah menunjukkan bahwa instruktur membantu untuk mendorong self-efficacy 

siswa melalui dukungan terhubung ke empat sumber self-efficacy (Abbitt dan 

Klett,2004). Selain itu, penelitian telah secara konsisten menunjukkan bahwa self-
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efficacy, elemen kunci dari teori kognitif sosial, merupakan kontributor yang 

signifikan untuk hasil belajar siswa (Schunk dan Pajares,2009). 

Hanya beberapa penelitian yang menyelidiki hubungan antara efikasi diri 

akademik dan kepuasan, dan menunjukkan bahwa efikasi diri akademik tidak 

berkorelasi secara signifikan dengan atau memprediksi kepuasan dalam 

lingkungan pembelajaran berbasis web (Puzziferro, 2006; Puzziferro, 2008; 

Rodriguez Robles, 2006). Juga, penelitian (Amalia, 2008) terhadap siswa SMA 

kelas XI jurusan IPS SMA Budhi Warman I Cililitan-Jakarta Timur justru 

menunjukkan bahwa self-efficacy tidak berpengaruh terhadap prestasi akademik. 

Berikut ini adalah laporan capaian Hasil Belajar siswa kelas XII SMK NU Ma‟arif 

2 Kudus yang dapat dilihat di tabel 1. 

Tabel 1 

Prosentase Rata-rata Capaian Hasil Belajar Siswa kelas XII  

SMK NU Ma’arif 2 Kudus 

No Jurusan 
Tahun Ajaran 

2020 / 2021 2021 / 2022 

1 Teknik Kendaraan Ringan 79% 77,3% 

2 Teknik Komputer dan Jaringan 81,9% 81,4% 

3 Teknik Permesinan 78,2% 78,4% 

 Rata-rata Total 79,7% 79% 

Sumber Data :  SMK NU Ma‟arif 2 Kudus. 2022. 

 

Berdasarkan pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun pelajaran 

2020/2021 – 2021/2022 Hasil Belajar para siswa kelas XII di SMK NU Ma‟arif 2 

Kudus mengalami penurunan pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan (1,7%) dan 

Teknik Komputer dan Jaringan (0,5%) tetapi mengalami kenaikan pada jurusan 

Teknik Permesinan (0,2%) dan secara keseluruhan capaian Hasil Belajar tersebut 

dalam tahun ajaran 2020/2021 – 2021/2022 menurun sejumlah (0,7%). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”PENGARUH INSTRUCTIONAL SUPPORT DAN 

INSTRUCTOR INNOVATION TERHADAP HASIL BELAJAR DAN 

KEPUASAN BELAJAR SISWA DENGAN ACADEMIC SELF-EFFICACY 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING SELAMA PANDEMI COVID-19 

PADA SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah utama 

pada penelitian ini yaitu : Selama pandemi COVID-19 diketahui bahwa Capaian 

Hasil Belajar dan Kepuasan Belajar siswa klas XII di SMK NU Ma‟arif 2 Kudus 

belum sesuai harapan untuk tercapai 100% bahkan nilai prosentase capain Hasil 

Belajar dan Kepuasan Belajar siswa semakin menurun . Penelitian ini akan 

menganalisis bagaimana pengaruh Instructional Support, Instructor Innovation, 

dan Academic Self-efficacy terhadap Hasil Belajar dan Kepuasan Belajar siswa 

Kelas XII SMK NU Ma‟arif 2 Kudus. 
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1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaruh instructional support  terhadap academic self-

afficacy di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

2) Bagaimana pengaruh instructor innovation terhadap academic self-

afficacy di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

3) Bagaimana pengaruh academic self-afficacy terhadap hasil belajar di 

SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

4) Bagaimana pengaruh academic self-afficacy terhadap kepuasan belajar 

di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

5) Bagaimana pengaruh instructional support terhadap hasil belajar di 

SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

6) Bagaimana pengaruh instructor innovation terhadap kepuasan belajar 

di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

7) Bagaimana pengaruh instructional support terhadap kepuasa belajar di 

SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

8) Bagaimana pengaruh instructor innovtion terhadap hasil belajar di 

SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1) Menganalisis pengaruh instructional support  terhadap academic self-

afficacy di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

2) Menganalisis pengaruh instructor innovation terhadap academic self-

afficacy di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

3) Menganalisis pengaruh academic self-afficacy terhadap hasil belajar 

di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

4) Menganalisis pengaruh academic self-afficacy terhadap kepuasan 

belajar di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

5) Menganalisis pengaruh instructional support terhadap hasil belajar di 

SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

6) Menganalisis pengaruh instructor innovation terhadap kepuasan 

belajar di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

7) Menganalisis pengaruh instructional support terhadap kepuasan 

belajar di SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 

8) Menganalisis pengaruh instructor innovtion terhadap hasil belajar di 

SMK NU MA‟ARIF 2 KUDUS ? 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sumbangan pemikiran terhadap 

perluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang 

sumber daya manusia dalam pembelajaran Online. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi masukan bagi instansi, sebagai sumbangan pemikiran dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang 

berhubungan dengan peningkatan kepuasan siswa kinerja instruktur 

khususnya dalam pembelajaran Online 

b. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang berguna 

yaitu berupa pengalaman dan membandingkan antara ilmu yang 

diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan. 

  


