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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Awal Maret 2020 di Indonesia terdapat virus yaitu COVID-19, pandemi 

ini sangat berdampak pada berbagai bidang salah satunya adalah bidang 

pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui 

Surat Edaran nomor 4 tahun 2020, memerintahkan pelaksanaan pembelajaran di 

masa darurat Covid-19 dilakukan secara jarak jauh atau pembelajaran secara 

daring (Khotimah & Dewi, 2020). Pembelajaran online mengacu pada lingkungan 

belajar menggunakan elektronik yang mana tidak seperti pembelajaran tatap 

muka, tidak ada keterlibatan fisik peserta didik, dan adanya kebebasan waktu dan 

ruang (Baber, 2020).  Pembelajaran jarak jauh secara daring adalah pembelajaran 

jarak jauh yang cara menyampaikan dan interaksinya dilakukan melalui teknologi 

internet, suasana kelas pun tak lagi tatap muka tetapi secara virtual yang biasa 

disebut LMS (Learning Management System) (Sumantri, dkk, 2020). Penerapan 

pembelajaran secara daring yang masih relatif baru di Indonesia membuat para 

pelajar mengalami kesulitan, seperti belum terbiasa untuk mandiri dalam belajar, 

kondisi rumah yang kurang kondusif, dan kurang motivasi dari dalam diri untuk 

terlibat dalam pembelajaran (Helsa & Lidiawati, 2021).  

 Dewi dan Diastama (2021) menyatakan bahwa perubahan proses 

pembelajaran akan mengakibatkan perubahan cara belajar siswa dalam 

keterlibatannya pada pembelajaran, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses 

belajar dan hanya sekedar pemberian tugas membuat siswa tidak semangat dalam 
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kegiatan belajarnya. Menurut Helsa dan Lidiawati (2021) adanya hambatan-

hambatan yang dialami pelajar berdampak pada kemampuannya dalam belajar, 

para pelajar  merasakan kurangnya interaksi dengan pengajar  selama 

pembelajaran, sehingga materi kurang dapat dipahami dengan baik, pelajar juga 

merasa bosan dan seringkali tidak fokus saat proses pembelajaran berlangsung, 

terutama ketika metode pembelajaran yang kurang interaktif membuat mereka 

lebih tertarik melakukan aktivitas lain seperti bermain gadget atau mengerjakan 

tugas yang lain. Keterlibatan siswa adalah faktor yang penting dalam proses 

pembelajaran online (Kennedy, 2020). Upaya-upaya untuk meningkatkan 

keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran secara daring penting 

dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal (Helsa & 

Lidiawati, 2021).  

 Namun, setelah kasus positif covid-19 pada pandemi ini menurun 

Pemerintah menganjurkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. 

Berdasarkan berita di Kompas.com edisi Jum‟at, 4 Februari 2022 memberitakan 

bahwa Kemendikbud mengeluarkan surat edaran terbaru terkait pembelajaran 

tatap muka (PTM). Aturan PTM Terbatas itu tertuang di Surat Edaran No. 2 

Tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi 

Covid-19, maka dari itu sekolah atau instansi pendidikan di daerah PPKM level 2 

dapat menyelenggarakan PTM terbatas sebesar 50 persen. instruction. Dengan 

adanya surat edaran tersebut menjadikan pembelajaran tidak hanya secara daring 

tetapi juga tatap muka secara terbatas. Menurut Delialioglu dan Yildirim (2007) 

pembelajaran campuran (blended learning) adalah pembelajaran yang 
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menggabungkan tatap muka atau instruksi kelas dengan instruksi online. Gulbahar 

dan Madran (2009) menyatakan bahwa pembelajaran campuran disampaikan 

dalam dua cara yaitu proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas dan 

virtual. Spitzer, dkk (2021) beberapa siswa selama pandemi COVID-19 

tampaknya lebih rentan untuk tidak terlibat dalam pembelajaran.  

 Keterlibatan siswa adalah investasi waktu, tenaga, dan sumber daya 

relevan lainnya oleh siswa untuk mengoptimalkan pengalaman siswa dan 

meningkatkan hasil pembelajaran (Trowler, 2010). Student engagement adalah 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dimana siswa terikat pada kegiatan 

akademik ataupun kegiatan non-akademik yang dapat terlihat melalui perilaku, 

emosi, dan kognitif siswa di lingkungan sekolah (Fredricks dkk, 2004). Siswa 

dengan keterlibatan yang tinggi dicirikan dengan kondisi yang positif, 

bersemangat, berenergi, totalitas dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan 

kemampuan yang maksimal sebagai peserta didik dan memiliki tanggung jawab 

yang tinggi dalam melaksanakan peraturan yang ada di sekolah (Schaufeli, dkk, 

2002).   

 Siswa yang memiliki keterlibatan yang tinggi cenderung memiliki 

antusiasme atau semangat untuk belajar (Barkley (Elizabeth, 2010)). Siswa 

dengan tingkat keterlibatan yang tinggi adalah ketika individu hadir dan memiliki 

tujuan yang jelas dalam pembelajaran, siswa  yang tertarik mengerjakan tugas 

untuk meningkatkan ketrampilannya (Zepke, 2017). Wang dan Holcombe (2010) 

menyatakan siswa yang terlibat dalam pembelajaran yaitu siswa yang 

berkompeten dan termotivasi secara intrinsik. 
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Berita yang dimuat di Republika.co.id edisi Selasa, 29 September 2020 

memberitakan bahwa siswa di salah satu sekolah di Malang banyak yang kurang 

terlibat dan kurang aktif dalam pembelajaran. Menurut kepala sekolah di sekolah 

tersebut, beliau mengaku tingkat kehadiran dan keaktifan siswa baik dalam belajar 

daring selama pandemi maupun luring sama-sama menurun. Beberapa siswa 

mengaku lebih senang mengikuti belajar luring dibandingkan daring. Belajar tatap 

muka membuatnya lebih memahami isi materi mata pelajaran. Sementara daring, 

diberikan materi lewat PPT (power point) kemudian dipelajari sendiri dan 

diberikan soal yang membuat siswa kurang memahami materi. Di sisi lain, 

terdapat juga siswa sudah mulai merasa jenuh dalam menjalankan aktivitas belajar 

selama pandemi Covid-19 sehingga siswa kurang terlibat dalam pembelajaran 

online. Kurangnya keterlibatan siswa ini dialami oleh para pelajar. Penyebab 

utamanya, yakni tugas menumpuk dengan batasan waktu yang sangat dekat.  

 Siswa dengan tingkat keterlibatan yang rendah cenderung memiliki sikap 

yang negatif di sekolah, hubungannya dengan guru dan teman-temannya kurang 

baik, dan mendapatkan prestasi yang rendah (Nurmalita, dkk 2021). Keterlibatan 

siswa yang rendah ditandai dengan perilaku yang tidak sesuai sebagai siswa, 

seperti membolos saat proses belajar berlangsung, menyontek, tidak 

melaksanakan perintah dan tugas yang diberikan, tidak memperhatikan guru 

ketika menjelaskan pelajaran, tidak melaksanakan aturan sekolah, dan tidur 

dikelas (Perwitasari, 2012). Siswa yang keterlibatannya rendah lebih bersikap 

pasif, kurang berminat untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak 

konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung dan mengobrol dengan temannya 
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(Elizabeth, 2010). Murray, dkk (2004) menyatakan bahwa siswa yang kurang 

terlibat dalam pembelajarannya mempunyai ciri-ciri yaitu tidak memperhatikan, 

tidak menyelesaikan pekerjaan sekolah, perilaku mengganggu di kelas, menarik 

diri, prestasi rendah, dan pembolosan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Sekolah Menengah Pertama 

yaitu wali kelas, berinisial I. Beliau menyatakan bahwa terdapat beberapa siswa 

yang ketika dalam pembelajaran online melalui clasroom, whatsapp kurang 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran, ada yang tidak mengumpulkan 

tugas, ketika ditagih pesan hanya dibaca dan tidak dibalas, ketika ada sekolah 

daring terdapat banyak siswa yang tidak mengikuti atau membolos dengan alasan 

ketiduran dan membantu orang tuanya di rumah. Selama pembelajaran jarak jauh 

terdapat beberapa siswa yang prestasinya menurun. Guru juga bercerita bahwa 

sebelum adanya pandemi dan ditetapkan untuk sekolah daring, selama sekolah 

secara tatap muka siswa-siswa di kelas juga ada beberapa yang tidak fokus, 

berbicara dengan temannya, tidur. Menurut guru, hal itu disebabkan karena siswa 

merasa lelah dikarenakan banyak siswanya yang setelah pulang sekolah kemudian 

bekerja untuk membantu orang tuanya mencukupi ekonomi keluarga. Selain itu, 

penyebab dari siswa kurang terlibat dalam pembelajaran adalah kelelahan 

bermain, entah bermain dengan temannya atau bermain game yang tidak tau 

waktu. Apalagi pada pembelajaran jarak jauh kali ini semakin membuat siswa 

kurang terlibat dalam kegiatan sekolah seperti belajar atau mengerjakan tugas. 

Guru sudah menerapkan peraturan pada pembelajaran daring bahwa siswa-siswi 
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harus responsif di dalam grup whatsapp atau media pembelajaran lainnya, tetapi 

kenyataannya siswa makin pasif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek kedua yaitu siswa  kelas VIII 

yang berinisial (R), pada 3 Mei 2021. Keterlibatan subjek dalam belajar pada 

masa pandemi ini menurun dan semangatnya pun menurun. Subjek tidak siap dan 

kurang nyaman untuk menjalani pembelajaran online sehingga membuat subjek 

kesulitan dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Ketidakpahaman 

tersebut menjadikan siswa itu mudah menyerah dalam  mengerjakan tugas dari 

guru, terkadang juga menyontek tugas temannya dan jarang untuk mengikuti 

sekolah daring. Ketika mendapatkan tugas yang sulit subjek merasa kurang yakin 

dan kurang mampu untuk mengerjakannya sendiri, sehingga subjek lebih memilih 

untuk menyontek temannya. Ketika guru sedang memberikan penjelasan terkait 

materi subjek tidak konsentrasi, tetapi subjek tidur dan mematikan kamera zoom 

agar tidak terlihat oleh guru. Selain itu, ketika guru sedang memberikan materi 

melalui grup whatsapp siswa ini tidak merespon. Kurangnya keterlibatan itu juga 

dikarenakan siswa ini merasa lelah karena di rumah membantu orang tuanya dan 

bermain game hingga larut sehingga terkadang tidak sempat untuk belajar. Subjek 

menyatakan bahwa orang tuanya sering mengabaikan subjek ketika tidak belajar. 

Orang tua subjek juga jarang menanyakan perihal tugas sekolah. Hal itu yang 

membuat subjek lebih memilih bermain game dibandingkan belajar. 

Subjek ketiga adalah siswa kelas VIII yang berinisial (A). Subjek 

menyatakan bahwa selama pembelajaran daring ini subjek merasa kurang minat 

untuk belajar ketika tugas yang menumpuk dan sulit untuk dipahami. Subjek 
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merasa gurunya hanya memberikan tugas secara terus-menerus dan sangat jarang 

menjelaskan materi, ketika guru memberikan materi melalui whatsapp subjek 

tidak menanggapinya . Tugas yang menumpuk membuat subjek lelah dan materi 

yang sulit dipahami membuat subjek tidak mengerjakan tugas. Ketika subjek 

sudah lelah subjek merasa tidak percaya dengan kemampuannya dan tidak yakin 

untuk mengerjakan tugasnya karena takut salah. Terkadang rasa kurang yakin itu 

membuat subjek mudah menyerah dan pasrah akan tugas yang dikerjakannya 

Sehingga subjek terkadang memilih menyontek temannya atau lebih memilih 

melakukan aktivitas yang lain. Aktivitas lain yang biasa dilakukan subjek adalah 

menonton televisi. Ketika subjek sedang mengikuti pembelajaran online subjek 

tidak terlalu fokus dengan pembelajarannya tetapi subjek lebih asik youtube-an 

dan makan.  

Subjek keempat yaitu siswa kelas VIII berinisial (T). Selama pembelajaran 

online subjek merasa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Subjek merasa kesulitan jika harus dipaksa untuk memahami materi tanpa bantuan 

dari orang sekitar yang lebih paham. Terkadang ketika subjek merasa sangat tidak 

paham dengan materinya subjek bertanya kepada temannya yang dianggap bisa 

dan mau membantunya. Selama pandemi ini juga subjek sering mendapatkan 

tugas dari pada penjelasan materi yang jelas dari guru. Subjek merasa pengerjaan 

tugas di masa pandemi ini sulit dilakukan oleh subjek, karena tidak dapat bertemu 

dengan temannya untuk meminta bantuan ketika ada yang sulit. Ketika dirumah, 

orang tua subjek sering meminta bantuan untuk melakukan pekerjaan rumah 

dibandingkan subjek diminta untuk belajar. Kedua orang tua subjek bekerja, 
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sehingga kurang ada pemantauan dari orang tua subjek. Ketika orang tua subjek 

pulang kerja, subjek jarang ditanyai perihal tugas atau PR dari sekolah. Sesekali 

pernah ditanyai oleh orang tuanya, tetapi lebih banyak kurang peduli perihal 

sekolah subjek.  

Bong, dkk (Gibbs & Poskitt, 2010)  menyatakan bahwa keterlibatan siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah efikasi diri. Gibss dan 

Poskitt (2010) menyatakan siswa yang memiliki efikasi diri adalah  siswa yang 

percaya diri dan memiliki keyakinan tentang diri mereka sendiri sebagai peserta 

didik yang berpengaruh terhadap keterlibatan siswa dalam belajarnya. Bandura 

(Yang, 2021) menyatakan efikasi diri  adalah komponen penting dari teori 

kognitif sosial, selain itu efikasi diri juga dapat dikatakan sebagai keyakinan 

individu tentang kemampuan dan harapan yang mereka miliki yang dapat 

mempengaruhi perilaku mereka. Menurut Clarence, Brendan, dan Elliot (2018) 

menyatakan bahwa efikasi diri memiliki efek terhadap keterlibatan siswa di mana 

siswa berhasil membedakan perilaku adaptif dan maladaptif.  

Sokmen (2019) menyatakan bahwa efikasi diri merupakan faktor penting 

dalam keterlibatan siswa di kelas.  Siswa yang memiliki efikasi diri yang baik atau 

mandiri akan termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuannya sebagai peserta didik (Schunk & Mullen, 2012). 

Linnenbrink & Pintrich (2003) mengungkapkan bahwa para siswa dengan level 

tinggi efikasi dirinya cenderung memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam hal 

perilaku, motivasi, dan kognisi jika dibandingkan dengan peserta didik lainnya. 
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Pajares (Schunk & Mullen, 2012) sebaliknya efikasi diri yang rendah dapat 

berdampak negatif pada motivasi dan keterlibatan siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Maricutoiu dan Sulea (2019). Dalam 

penelitiannya yang berjudul “Evolution of self-efficacy, student engagement and 

student burnout during  a  semester.  A multilevel structural equation modeling 

approach” menunjukkan bahwa keterlibatan siswa meningkat secara keseluruhan 

sepenuhnya berhubungan dengan pertumbuhan efikasi diri siswa, jadi dapat 

disimpulkan bahwa dalam peneliatan ini terdapat hubungan antara efikasi diri dan 

keterlibatan siswa. Penelitian lain yang dilakukan oleh  Sokmen (2019) yang 

berjudul “The role of self-efficacy in the relationship between the learning 

environment and student engagement” menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

positif antara efikasi diri dan keterlibatan siswa. Dalam kamus bahasa Inggris-

Indonesia (Willy & Darsyah, 2005) student artinya siswa sedangkan engagement 

artinya keterlibatan, jadi student engagement dapat diartikan sebagai keterlibatan 

siswa. 

 Keterlibatan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

hubungan yang suportif dari orang tua kepada siswa, orang tua merupakan faktor 

yang terbaik untuk menumbuhkan keterlibatan siswa karena memiliki pemahaman 

yang intim terhadap kebutuhan dan kemampuan siswa (Bempechat & Shernoff, 

2012). Siswa yang memiliki keterikatan emosional yang positif dengan orang 

tuanya cenderung lebih terlibat dan berpartisipasi dalam belajarnya (Martin & 

Dowson; Gibss & Poskitt, 2010). Chen  (2008) menyatakan bahwa dukungan 

orang tua merupakan faktor penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Estell 
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& Perdue (2013) menyatakan dukungan orang tua juga dapat meningkatkan  

keterlibatan siswa di sekolah. Furrer & Skinner (2003) mengungkapkan bahwa 

siswa dengan dukungan sosial yang tinggi dari orang tuanya dapat terlibat dikelas 

dengan penuh kesiapan dan konsentrasi dalam belajar, sedangkan siswa dengan 

dukungan orang tua yang rendah kurang terlibat, tidak siap, atau tidak memenuhi 

peraturan dalam pembelajaran dikelas. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Faradiladan Yuliana (2021). Dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh dukungan sosial orangtua terhadap student 

engagement pada siswa remaja di SMK XYZ” menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh antara dukungan sosial orang tua terhadap student engagement. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh David, dkk (2017) yang berjudul “The role of 

parent, classmate, and teacher support in student engagement: Evidence from 

Ghana” menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial orang tua 

dengan keterlibatan siswa. 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik mengkaji lebih 

dalam melalui penelitian dengan judul “Hubungan Antara Efikasi Diri dan 

Dukungan Sosial Orang Tua Dengan Keterlibatan Siswa Dalam Belajar Pada 

Masa Pandemi”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 

empiris hubungan antara efikasi diri dan dukungan sosial orang tua dengan 

keterlibatan siswa dalam belajar pada masa pandemi. 
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C. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaat ini sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan psikologis terutama dalam bidang psikologi pendidikan berkaitan 

dengan hubungan antara efikasi diri dan dukungan sosial orang tua dengan 

keterlibatan siswa dalam belajar di masa pandemi. 

2. Manfaat Praktis 

 a. Bagi Siswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai hubungan antara efikasi diri dan dukungan sosial orang tua dengan 

keterlibatan siswa.  

b. Bagi  Sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan para guru dan 

bahan evaluasi tentang keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar didalam 

kelas maupun di lingkungan sekolah. 

c. Bagi Orang Tua 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

bagi orang tua terkait dengan hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan 

keterlibatan siswa dalam belajar. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna menyempurnakan hasil 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


