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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

     Dalam memasuki era globalisasi dibutuhkan penyiapan dan 

peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan 

global. Penyiapan dan peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan hal yang 

menjadi perhatian khusus. Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor dominan 

dalam suatu institusi tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Dengan melalui 

pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dicetak untuk menjadi 

penggerak kemajuan dan kemakmuran bangsa. “Proses pendidikan terarah pada 

peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan ketrampilan, pengembangan 

sikap dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta 

didik”. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2003). 

  Salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah melalui pendidikan, yang bisa diwujudkan melalui pendidikan 

formal di sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan yang tertera pada 

Undang-undang Nasional No 20 Tahun 2003, yaitu untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki keahlian diharapkan.  Peserta 

didik suatu hari dapat bersaing dan memberikan kontribusi bagi Negara.  

Pendidikan yang dimaksud adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas No 20 tahun 

2003 Pasal 1) diterapkan melalui proses pembelajaran, sehingga untuk 

meningkatkan kualitas Pendidikan dapat dilakukan melalui proses pembelajaran 

yang juga berkualitas. Pendidikan di Indonesia dihadapkan kepada tantangan 
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kualitas. Tantangan ini tidak dapat ditawar-tawar lagi agar bangsa Indonesia bisa 

menghadapi persaingan global yang begitu ketat. Bangsa yang berkualitas akan 
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berkorelasi secara positif dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan 

peningkatan SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas Pendidikan 

(Mukhid, 2007). 

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin 

pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan) 

berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep pembelajaran pun berubah dari 

konvensional menjadi pembelajaran berbasis digital, Baik dalam penyajian isi 

(konten) maupun sistemnya, yang disebut dengan e-learning   atau pembelajaran 

dalam jaringan yang sering disebut menjadi daring. Pembelajaran ini merupakan 

inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar 

yang variatif (Isman, 2017). Dalam proses pembelajaran daring ini, peserta didik 

dituntut menjadi lebih mandiri, lebih banyak berkomunikasi, lebih aktif dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik juga dituntut untuk dapat bekerja secara tim 

dalam menyelesaikan suatu kasus permasalahan.  

Pembelajaran daring semakin diterapkan pada saat maraknya wabah 

COVID-19. WHO telah menetapkan wabah COVID-19 ini sebagai wabah 

Kesehatan yang meresahkan dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Pencegahan 

penyebaran virus ini melalui Surat Edaran (SE) pada 18 Maret 2020 yang 

diterbitkan bahwa segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor 

sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona terutama pada 

bidang pendidikan. Tepat pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

COVID.  

Dalam Surat Edaran dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di 

rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada 

pendidikan kecakapan hidup di masa pandemik COVID-19. Maka, pembelajaran 

dilakukan dengan jarak jauh menggunakan fasilitas internet. Peserta didik dapat 
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berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti classroom, video 

conference, telepon atau live chat, zoom maupun melalui whatsapp group. 

sehingga, pembelajaran ini tidak dibatasi oleh jarak.  

Keberhasilan proses pembelajaran, baik secara luar jaringan (luring) 

maupun daring, dapat dilihat melalui hasil belajar. Hasil belajar merupakan kajian 

paling penting untuk diteliti dalam penelitian di bidang pendidikan. Artinya hasil  

belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan belajar dalam bidang akademik 

(El-Anzi , 2005). Hasil belajar dapat diukur dengan kemampuan siswa dalam proses 

belajar, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hasil belajar yang dicapai oleh 

setiap siswa berbeda-beda atau tergantung individu itu sendiri (James Kpolovie 

dkk., 2014). Kualitas dari hasil belajar siswa menjadi perhatian penting bagi para 

pendidik. Para pendidik maupun peneliti sudah sejak lama tertarik dalam 

mengeksplor variabel yang berkontribusi dalam hasil belajar siswa (Gill, 2011). 

Selama bertahun-tahun hasil belajar merupakan implikasi yang 

signifikan dari prediktor hasil pencapaian peserta didik dalam pencapaian 

akademiknya. Hasil  belajar juga merupakan hal yang paling menarik untuk diteliti 

bagi para pendidik.(Mok dkk,, 2014). Performa yang diukur melalui hasil belajar 

difokuskan untuk menilai kemajuan akademik, misalnya dalam kemampuan 

menulis ataupun menghasilkan catatan hasil kinerja untuk menganalisis kemajuan 

belajarnya (Ayllon dkk., 1972).  

Adanya hasil belajar yang rendah merupakan suatu masalah yang serius, 

sehingga perlu adanya perbaikan dan pemecahan masalah dalam menangani 

masalah hasil belajar. Kesenjangan hasil belajar merupakan hal yang diperdebatkan 

secara luas dalam dunia pendidikan, artinya adanya kesenjangan atau 

ketidaksetaraan hasil belajar peserta didik merupakan sebuah masalah yang penting 

(Gbollie dan Keamu, 2017). Ketidaksetaraan inilah merupakan masalah yang paling 

signifikan yang dihadapi. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki fokus pada 

masalah hasil belajar, sehingga adanya kesenjangan hasil belajar peserta didik 
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merupakan hal yang menjadi masalah penting. Adanya kesenjangan tersebut dapat 

dibuktikan melalui hasil Hasil studi Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2018. Berdasarkan hasil studi tersebut Peringkat PISA 

Indonesia Tahun 2018 turun apabila dibandingkan dengan Hasil PISA tahun 2015. 

Studi pada tahun 2018 ini menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara 

setiap tiga tahun sekali. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, literasi, 

dan kinerja sains dari tiap anak. Adapun untuk kategori kemampuan membaca, 

Indonesia berada pada peringkat 6 dari bawah alias peringkat 74. Skor rata-rata 

Indonesia adalah 371, berada di bawah Panama yang merupakan negara 

berkembang memiliki skor rata-rata 377 (Tohir, 2019). Soal - soal PISA dalam 

pengerjaannya menuntut kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi 

(Setiawan, 2014). Kemampuan menganalisis (analysis), mengevaluasi(evaluation), 

dan mengkreasi (creation) merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang 

sering disebut dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS) (Brookhart, 2010) 

Permasalahan rendahnya hasil belajar dapat ditemukan, baik dalam 

pembelajaran tatap muka maupun daring. Sama halnya dengan permasalahan hasil 

belajar yang ditemukan melalui data dokumentasi nilai yang diperoleh dari guru 

mata pelajaran ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung pada masa prapenelitian, 

berikut adalah perbandingan dokumentasi nilai raport pada mata pelajaran ekonomi 

di masa pembelajaran daring. Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik kelas XI SMA di Kota Bandung memperoleh nilai rata-rata 

UTS dan UAS yang masih di bawah nilai KKM yang ditetapkan oleh masing-

masing sekolah. Ini menjadi masalah penting untuk dikaji sebagai permasalahan 

hasil belajar yang rendah. Tinggi-redahnya hasil belajar menjadi salah satu 

indikator dalam mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Dengan adanya 

permasalahan hasil belajar yang rendah, maka perlu diketahui apa saja yang 

menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Maka, tabel 1.1 dapat 

disajikan sebagai berikut ini.  
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Tabel 1.1 

Perbandingan Nilai Mata Pelajaran Ekonomi  

Siswa SMA Negeri Kota Bandung  

Pada Masa Pembelajaran Daring  

Nama Sekolah Rata-Rata 

Nilai UTS mata 

pelajaran 

Ekonomi 

Rata-Rata 

Nilai UAS 

mata 

pelajaran 

Ekonomi 

KKM 

SMA Negeri 19 

Bandung 

65 58,79 75 

SMA Negeri 10 

Bandung 

55 62,00 75 

SMA Negeri 7 

Bandung 

56 50,94 75 

SMA Negeri 8 

Bandung 

72 70 75 

SMA Negeri 4 

Bandung 

70 69 75 

SMA Negeri 13 

Bandung 

57,50 50,17 75 

SMA Negeri 21 

Bandung 

69 65,88 75 

SMA Negeri 27 

Bandung 

72,34 70,80 77 

          Sumber: Lampiran Hasil Studi Dokumentasi 

Mengacu pada teori R. Gagne (dalam Warsita, 2008) yang menyatakan 

bahwa hasil belajar merupakan bentuk hasil akhir dari faktor internal, proses 

kognitif, dan faktor eksternal yang saling berinteraksi pada saat proses 

pembelajaran sehingga menghasilkan output atau hasil belajar yang berupa 
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informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, dan siasat 

kognitif. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

peserta didik yang meliputi faktor fisiologis (fisik) dan faktor psikologis (kejiwaan). 

Sedangkan, faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik yaitu faktor lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan 

masyarakat (Slameto, 2010). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui 

penyebab permasalahan hasil belajar perserta didik, maka perlu diketahui faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lee (2014) menunjukkan bahwa usaha 

meningkatkan hasil belajar peserta didik tersebut dapat melalui kemampuan literasi 

digital peserta didik dalam memahami dan menggunakan informasi berbagai format 

(teks, gambar, audio, video, dan animasi) dan dari berbagai sumber yang tersaji 

melalui perangkat elektronik ditambahkan lagi literasi digital adalah pemanfaatan 

teknologi untuk menemukan sumber informasi, menggunakan informasi tersebut 

sebagai input pemikiran, dan menyebarluaskan informasi yang telah diperkaya, 

melalui platform digital. Deakin University’s Graduate Learning Outcome 3 (DU 

GLO3) (dalam Irhandayaningsih, 2020) juga mengungkapkan bahwa literasi digital 

melibatkan kemampuan memahami, menganalisis, memberikan penilaian terhadap 

berbagai informasi yang diterima, serta melakukan evaluasi terhadap informasi 

tersebut. 

Kemampuan literasi digital yang tinggi dapat memudahkan peserta didik 

dalam mengikuti setiap proses pembelajaran juga diungkapkan oleh 

Irhandayaningsih (2020) pada penelitiannya. Penelitiannya menunjukkan dengan 

adanya kemampuan menghubungkan perangkat ke jaringan internet yang memadai, 

serta menginstal berbagai perangkat lunak untuk pembelajaran dalam jaringan  

(Daring). Hal tersebut menjadi kemampuan mendasar agar dapat berpartisipasi 

dalam pembelajaran daring secara efektif sehingga dapat menghasilkan hasil belajar 

yang baik. Kemampuan literasi digital dalam proses pembelajaran juga menjadi hal 

yang penting juga diungkapkan oleh C Hague dan S Pyton (2011) bahwa 
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pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital akan 

mempermudah siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam kegiatan 

pembelajaran. Literasi digital memiliki peran yang vital dalam pendidikan (Koltay, 

2011). Kemampuan dalam menggunakan media-media digital dalam kegiatan 

belajar merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pelajar (Martin, 

2006). Kegiatan pembelajaran pada Sekolah Menengah Atas saat ini banyak 

menggunakan teknologi digital sehingga kemapuan dalam menggali informasi dan 

pengetahuan menjadi hal penting yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa 

(Santos dan Serpa, 2017). 

Komitmen pada tugas adalah kemauan yang berasal dari dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk tekun dan ulet, meskipun mengalami berbagai 

rintangan dan hambatan dalam menyelesaikan tugasnya yang telah menjadi 

tanggung jawabnya (Munandar, 2009).  Kesadaran memiliki tugas dan komitmen 

mengerjakannya merupakan hal yang penting dimiliki seseorang sehingga menjadi 

diri yang penuh tanggung jawab (Porter dan Lily, 2007). Selama proses 

pembelajaran daring, peserta didik harus memiliki komitmen pada tugasnya, 

sehingga peserta didik dapat bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan saat proses masa pembelajaran daring.Komitmen pada tugas 

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar juga dapat dibuktikan melalui penelitian 

yang dilakukan oleh Anies (2016) menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki 

komitmen pada tugas akan mengerjakan tugas dengan tekun dan ulet memiliki hasil 

belajar yang lebih baik. Siswa yang memiliki komitmen dalam mengerjakan tugas 

yang baik mempunyai hasil belajar yang baik, siswa memiliki tanggung jawab dan 

motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas akademiknya (Kurniasih dan 

Harta, 2020). Siswa yang memiliki kekuatan diri dalam mengerjakan tugasnya dan 

memiliki motivasi belajar yang baik mempengaruhi kinerja akademiknya (Park, 

2011).  

Teori need of Achievement yang dikemukakan oleh Mclelland (1961) 

meyakini bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan motivasi dalam dirinya 
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untuk berprestasi atau mengungguli dirinya dari orang lain. Tinggi rendahnya 

motivasi baik dalam ekstrinsik maupun intristik mempengaruhi siswa dalam 

belajaranya. Siswa akan menjadi lebih fokus Ketika memiliki motivasi dalam 

belajar (Saeed dan Zynger ,2012). Motivasi berprestasi diartikan sebagai sebuah 

keinginan dalam hal persaingan dan kesuksesan individu. Keinginan pribadi, 

keputusan independen, pencapaian pribadi, dan aktualisasi diri ditekankan. Motif 

untuk mencapai dianggap mencerminkan motif untuk mencapai "diri", dan, sebagai 

demikian, prestasi diartikan sebagai pencapaian individu untuk kepentingan dirinya 

sendiri (Verkuyten dkk., 2001). Keberhasilan belajar siswa  dipengaruhi oleh 

motivasi berprestasi yang dibuktikkan dengan  Siswa yang memiliki keyakinan 

pada diri dan motivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik (Fortune dkk., 2005) 

Motivasi berprestasi memiliki peran yang positif dalam pengaruh literasi digital dan 

prestasi siswa (Luthfiasari, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Warno (2020) 

juga menunjukkan motivasi berprestasi   memiliki peran yang positif dalam literasi 

digital. Penelitian penelitian menunjukkan motivasi berprestasi memoderasi 

pengaruh variable-variabel lain terhadap hasil belajar siswa (Wahyuni dkk, 2018). 

Beberapa penelitian terdahulu telah dikemukakan bagaimana peran motivasi 

berprestasi memiliki secara langsung terhadap literasi digital dan hasil belajar 

siswa. Namun, pada penelitian ini akan menggunakan motivasi berprestasi sebagai 

variable moderasi pada pengaruh literasi digital dan komitmen pada tugas terhadap 

hasil belajar ekonomi siswa.  Dengan demikian, penelitian ini ingin menguji apakah 

literasi digital dan komitmen pada tugas memiliki pengaruh terhadap hasil belajar 

dan apakah variabel motivasi berprestasi memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara pengaruh literasi digital dan komitmen pada tugas terhadap hasil 

belajar.  

Beberapa penelitian yang telah dikemukakan untuk mendukung variabel 

literasi digital dan komitmen pada tugas yang memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar. Namun ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feliska 

(2019) yang menyatakan tidak ada perbedaan dan pengaruh  signifikan antar literasi 
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digital dengan hasil belajar. Hal ini dapat ditemukan dari hasil penelitian yang 

menunjukkan tidak ada perbedaan antara anak yang memiliki tingkat literasi digital 

tinggi dan rendah dengan hasil belajarnya. Dengan hasil penelitian berbeda yang 

ditemukan, maka perlu dilakukannya penelitian mengenai variabel literasi digital. 

Penelitian yang juga dilakukan oleh Nur Qalbi (2017) menyatakan bahwa 

komitmen pada tugas sebagai salah satu variabel yang diteliti ternyata bukan 

merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar. Hal ini dapat dilihat melalaui 

persentase komitmen pada tugas yang tinggi, namun hasil belajar yang sangat 

rendah. Hal ini dimungkinkan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam belajar.  

Berdasarkan uraian tersebut yang berisikan masalah dan argument yang 

terkait dengan teori-teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti perlu 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Digital dan Komitmen pada 

Tugas  Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Dimoderasi Motivasi Berprestasi (Survey 

pada Siswa SMA Negeri Kelas XI IPS di Kota Bandung)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka masalah 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah gambaran tingkat literasi digital, komitmen pada tugas, motivasi 

berprestasi, dan hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri di Kota Bandung. 

2. Apakah terdapat pengaruh literasi digital terhadap hasil belajar siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri di Kota Bandung. 

3. Apakah terdapat pengaruh komitmen pada tugas terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri di Kota Bandung. 

4. Apakah motivasi berprestasi memoderasi pengaruh literasi digital terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri di Kota Bandung. 

5. Apakah motivasi berprestasi memoderasi pengaruh komitmen pada tugas 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri di Kota Bandung. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis: 

1. Gambaran tingkat literasi digital, komitmen pada tugas, motivasi berprestasi, 

dan hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri di Kota Bandung. 

2. Pengaruh literasi digital terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

di Kota Bandung. 

3. Pengaruh komitmen pada tugas terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri di Kota Bandung. 

4. Motivasi berprestasi memoderasi pengaruh literasi digital terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri di Kota Bandung. 

5. Motivasi berprestasi memoderasi pengaruh komitmen pada tugas terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri di Kota Bandung. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1   Manfaat Teoritis 

 Diharapakan terdapat kontribusi Teori Belajar Robert M.Gagne, Teori 

Literasi Digital dari Gilster, Teori Komitmen pada Tugas dari Monks, dan Teori 

Motivasi Berprestasi dari McClelland dalam penelitian ini.  Sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan acuan untuk pengembangan ilmu, khususnya ilmu 

pendidikan ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh literasi digital dan komitmen 

pada tugas terhadap hasil belajar siswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel 

moderasi. 

1.4.2  Manfaat Praktis  

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

Manfaat penelitian ini memberikan masukan bagi pihak-pihak lembaga 

pendidikan (dinas pendidikan, dan sekolah,) agar lebih memperhatikan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, khususnya dalam 

pembelajaran daring di masa pandemik seperti sekarang ini. 
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2. Bagi Peneliti 

   Penelitian ini bertujuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

dalam bidang penelitian dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang 

literasi digital, komitmen pada tugas, motivasi berprestasi, dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran daring.   

1.5 Struktur Organisasi Tesis  

 Sistematika penulisasn tesis dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, 

yaitu sebagai berikut, Bab I mengenai latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

tesis. BAB II mengenai kajian pustaka landasan teoritis yang menjelaskan teori 

berkaitan dengan penelitian, penelitian empiris relevan yang telah dilakukan, 

kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis. BAB III mengenai metode 

penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi 

operasional variabel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, 

pengujian instrumen penelitian, dan teknik analisis data dalam melakukan 

penelitian ini. BAB IV mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh dan 

pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi pengolahan 

data dan analisis temuan dan bahasannya. BAB V berisi simpulan hasil 

penelitian, menjelaskan implikasi dari hasil penelitian, serta saran atau 

rekomendasi mengenai hasil penelitain kepada pihak yang terkait. 
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