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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya untuk 

memajukan suatu bangsa dan negara adalah pendidikan. Hal tersebut juga sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 1 

mengenai Sistem Pendidikan Nasional tertulis bahwa “pendidikan  adalah 

sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ”. 

Pada pendidikaan formal di Indonesia terdapat kurikulum yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu contoh 

kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan Indonesia adalah kurikulum 2013, 

dalam kurikulum ini pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru melainkan 

juga pada siswa. Pada kurikulum ini siswa dituntut untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran sehingga informasi yang didapat tidak lagi terpaku pada apa yang 

dijelaskan oleh guru di dalam kelastetapi siswa dapat mencari informasi secara 

mandiri baik melalui buku atau sumber belajar berbasis elektronik yang dapat 

diakses secara mudah melalui internet. 

Di era saat ini dimana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 

sudah berkembang dengan sangat pesat, akses teknologi sudah dapat dilakukan 

dimana saja sehingga dapat mempermudah semua pihak dalam mencari, 

menerima dan menggunakan informasi. Salah satu media untuk mendapatkan 

informasi adalah internet. Pola pencarian informasi yang mulanya 

mengandalkan sumber informasi cetak berubah menggunakan internet. 

Peranan internet yang mulanya sebagai media komunikasi telah 

berkembang menjadi sumber informasi. Pada bidang akademik internet 

dijadikan sebagai salah satu sumber informasi selain buku dan media 

pembelajaran cetak lainnya. Dengan adanya intenet siswa dapat mempelajari 

hal-hal baru yang tidak didapatkan dalam pembelajaran di kelas. 
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Internet sangat memudahkan siswa untuk dapat mengakses informasi 

saat terjadi pandemi seperti saat ini sehingga siswa tidak belajar di dalam kelas. 

Proses pembelajaran yang mulanya dilakukan dikelas kini dilakukan secara 

daring sehingga siswa diharuskan mencari sumber pembelajaran melalui 

internet. 

Dengan adanya perkembangan dan kemudahan dalam mengakses 

informasi, akan diikuti dengan perubahan sikap pengguna informasi dalam 

mencari informasi yang dibutuhkannya. Dengan banyaknya informasi yang 

didapat membuat penggununa mempertanyakan mengenai kejelasan dan 

keabsahan informasi yang ditemukannya. Agar pencarian informasi menjadi 

lebih efektif dan jelas, seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan literasi 

yang baik. Karena jika seseorang memiliki kemampuan literasi yang baik saat 

proses pencarian informasi orang tersebut mampu untuk memilih, menganalisis 

dan mengelola informasi yang didapatnya. 

Menurut hasil penelitian Program for International Student Assesment 

(PISA) rilisan Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) tahun 2015 (dalam detik.com, 2019) 

Penelitian PISA menunjukan rendahnya tingkat literasi Indonesia 

dibandingkan negara-negara di dunia. Dari penelitian terhadap 72 negara 

yang di survei dengan responden anak-anak berusia 15 tahun dan 

sampling error kurang dari 2 hingga 3 skor. Indonesia berada pada 

rangking 62 dari 70 negara yang di survei (2 negara lainnya yakni 

Malaysia dan Kazakhstan tidak memenuhi kualifikasi penelitian). 

Tuntutan saat ini di era pandemi, semua berorientasi pada kemampuan 

literasi dan pemanfaatan referensi berbasis online. Selama pandemi Covid-19 

berlangsung internet sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, karena 

pembelajaran yang mulanya dilakukan tatap muka didalam kelas menjadi 

pembelajaran jarang jauh melalui daring. Proses pembelajaran daring ini 

memanfaatkan teknologi informasi dan internet seperti media google class, 

zoom, dan whatsapp. Siswa mendapatkan pembelajaran dan tugas melalui daring 

dan juga dituntut untuk dapat secara mandiri materi pembelajaran yang terkait. 

Dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring, membuat siswa 

mulai memanfaatkan referensi berbasis online. Dengan adanya kemudahan 

untuk mengakses referensi yang relevan dengan pembelajaran maka seharusnya 
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prestasi belajar siswa meningkat. Maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Kemampuan Literasi dan Pemanfaatan 

Referensi Berbasis Online terhadap Prestasi Belajar Siswa SMK Negeri 7 

Baleendah”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah sebelumnya, identifikasi masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa masih kurang berminat untuk mencari referensi belajar secara mandiri. 

2. Siswa dinilai kurang mampu untuk melakukan penelurusan informasi secara 

online. 

3. Siswa kurang mampu mencari, menentukan dan menggunakan referensi 

yang relevan dengan pembelajaran. 

4. Siswa kurang mampu mengevaluasi informasi yang akan digunakan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas tidak meluas maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Kemampuan literasi informasi mengenai pembelajaran disekolah. 

2. Pemanfaatan referensi berbasis online sebagai sumber informasi dalam 

proses pembelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik 

pengukuran tanah. 

3. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai akhir siswa. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan yang telah diuraikan diatas 

maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kemampuan literasi siswa kelas X bidang keahlian 

Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 7 

Baleendah? 
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2. Bagaimana gambaran pemanfaatan referensi berbasis online siswa kelas X 

bidang keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK 

Negeri 7 Baleendah? 

3. Bagaimana gambaran prestasi belajar siswa kelas X bidang keahlian Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 7 Baleendah? 

4. Bagaimana pengaruh kemampuan literasi dan pemanfaatan referensi 

berbasis online terhadap prestasi belajar siswa kelas X bidang keahlian 

Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB)SMK Negeri 7 

Baleendah? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai kemampuan literasi siswa kelas X 

bidang keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK 

Negeri 7 Baleendah. 

2. Untuk mengetahui gambaran mengenai pemanfaatan referensi berbasis 

online pada siswa kelas X bidan keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan (DPIB) SMK Negeri 7 Baleendah. 

3. Untuk mengetahui gambaran prestasi belajar siswa bidang keahlian Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 7 Baleendah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan literasi dan pemanfaatan referensi 

berbasis online terhadap prestasi belajar siswa kelas X bidang keahlian 

Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 7 

Baleendah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan menjadi sumber data bagi pendidik dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran di program keahlian Desain Pemodelan 

dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 7 Baleendah. 
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2. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

penguasaan materi pembelajaran siswa. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk program 

peningkatan kualitas sekolah. 

4. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sebuah pembelajaran mengenai 

kemampuan literasi dan pemanfaatan referensi berbasis online. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dapat memudahkan penulis dalam proses 

pengerjaan skripsi ini. Penulis mengambil sistematika penulisan dengan ruang 

lingkup sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, bagian ini berisi mengenai latar belakang 

dilakukannya penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bagian ini membahas mengenai landasan teoritis 

dan empiris yang mendasari variabel-variabel dalam penelitian, kerangka 

berpikir, penelitin yang relevan dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN, bagian ini berisi mengenai desain penelitian 

yang digunakan, partipan penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

variabel dan paradigma penelitian, Instrumen penelitian, Pengujian 

instrumen, prosedur penelitian dan analisis data. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN, bagian ini memaparkan data hasil 

penelitian yang telah diolah serta pembahasan dari data tersebut. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI, bagian ini berisi 

mengenai simpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 


