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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang diangkatnya 

penelitian, tujuan serta manfaat penelitian yang berkaitan dengan Self 

Determination pada pembelajaran online siswa sekolah dasar. 

1.1. Latar Belakang 

Determinasi diri pada siswa sekolah dasar memberikan pengaruh 

dalam hal motivasi yang dapat dikaitkan dengan merasakan, berpikir, 

memotivasi diri sendiri untuk menentukan bagaimana individu 

berperilaku. Keyakinan tersebut merupakan kemampuan individu dalam 

mengoganisir rencana untuk mencapai tujuan dimasa depan, yakni 

keberhasilannya dalam hal akademik maupun sosial (Mamahit, 2014). 

Determinasi diri ini merupakan bagian dari motivasi instrinsik, dimana 

motivasi dalam konteks ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan 

memberikan pengaruh terhadap kemandirian dan kemampuan penetapan 

tujuan siswa yang pada akhirnya akan ditunjukkan melalui 

performansinya di sekolah, misalnya prestasi dan adaptasi sosial (Deci, et 

al., 1991). 

Siswa dengan determinasi diri yang baik dan optimal sehingga 

akan siap dengan tantangan dan tugas-tugas yang diberikannya walau 

dirasakan berat dan sulit, tetapi siswa yang memiliki self determination 

yang tidak optimal akan mudah menyerah ketika diberikan tugas yang 

cukup berat dan dirasakan sulit. Oleh karena itu self determination sangat 

penting bagi seorang pelajar dalam memotivasi belajarnya demi 

tercapainya sebuah prestasi yang memiliki kemampuan untuk mengatur 

diri sendiri dan memahami perilaku, serta bertindak dengan kesadaran 

diri yang didasarkan pada beberapa aspek, diantaranya adalah 

kemandirian (autonomy) yang baik, keterhubungan (relatedness) dengan 

guru, dan kompetensi (competency). Siswa juga merasa terlibat dalam 

interaksi, pengalaman, dan prososial terhadap lingkungan sosial (Decy & 
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Ryan, 2000). 

 

Dalam situasi pandemi covid 19, yang menyerang dunia dan 

mengharuskan setiap warganya melakukan lock down / semua kegiatan 

dianjurkan dilaksanakan di rumah begitu pula dengan proses 

pembelajaran disarankan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing 

dengan cara pembelajaran online. Pembelajaran online, merupakan 

metode yang tepat digunakan dalam masa pandemi ini, agar siswa tetap 

terjaga dari tepaparnya covid 19 ini dan bisa tetap mendapatkan ilmu dan 

pengetahuan, serta bisa meraih prestasi. Seperti yang disebutkan oleh 

Yudi Irawan, (2015) bahwa rancangan sistem pembelajaran online sangat 

tepat digunakan dalam proses pembelajaran, karena memiliki fleksibiltas 

dan keefektifan dalam waktu dan tempat.  

Sebagaimana pendapat menurut Chandrawati, (2010) bahwa 

belajar bisa dilaksanakan dengan jarak jauh, dengan menggabungkan 

prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Proses 

pembelajaran tidak hanya bisa dilaksanakan di kelas, tetapi seiring 

kemajuan teknologi dan perkembangan jaman, pembelajaran bisa 

dilakukan secara online, baik itu pembelajaran formal ataupun non formal 

Pembelajaran luring atau tatap muka merupakan teknik pembelajaran di 

ruang kelas maupun outdoor yang mengandalkan pada kehadiran 

pengajar untuk mengajar di kelas. Pada pembelajaran tatap muka siswa 

terlibat interaksi dalam komunikasi verbal spontan pada lingkungan fisik 

permanen. 

Adapun menurut Ardiansyah, (2013) bahwa Pembelajaran online 

atau disebut juga e-learning merupakan pembelajaran yang dilaksanakan 

di tempat masing-masing tanpa ada tatap muka antara guru dengan 

siswa/siswinya, dan Dimartino.E, (2008) menyebutkan pembelajaran 

online atau e-learning merupakan sarana pendidikan dimana didalamnya 

terdapat motivasi terhadap diri siswa, komunikasi, efisiensi serta 

teknologi. Kemudian menurut Matthew, (2020) dengan e-learning atau 



Dendi Indra Rosidin, 2022 
ANALISIS SELF DETERMINATION PADA PEMBELAJARAN ONLINE SISWA SEKOLAH DASAR 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

3 

 

 

 

pembelajaran online siswa dapat terbentuk kemandirian belajarnya, 

keterampilan dalam berkomunikasi karena siswa dipaksa untuk 

mengkomunikasikan setiap kesulitan atau kekurang fahaman belajarnya 

kepada guru atau temannya.  

Kemampuan dalam bernalar karena siswa dituntut untuk mencari 

tahu atau tambahan ilmu dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga siswa 

dapat lebih aktif dalam belajar dan hal ini dapat melatih kemampuan 

bernalarnya. Siswa juga dapat memiliki kemampuan yang baik dalam 

bersosialisasi karena siswa akan berusaha untuk bertanya kepada teman-

temannya dan menjalin hubungan baik guna sharing dalam hal 

pembelajaran dengan teman diluar sekolahnya (Matthew, 2020) 

Namun persoalan di lapangan ditemukan berdasarkan hasil 

wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 dengan 

siswa di sekolah dasar bahwa masih terdapat siswa masih belum terbiasa 

mengikuti pembelajaran daring, merasakan kejenuhan dengan proses 

pembelajaran daring, dan  hal ini diakui oleh Menteri Pendidikan dan 

kebudayaan menyatakan bahwa proses adaptasi pembelajaran daring 

sangat sulit. (Lindawati, Rahman, 2020) 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalin, (2020) dari 

kementrian PPPA terhadap siswa dari 29 Provinsi, adapun hasil yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 1) 58% anak memiliki perasaan 

yang tidak menyenangkan selama menjalani kebijakan belajar di rumah; 

2) 38% anak berpendapat bahwa sekolah belum memiliki program yang 

baik dalam menerapkan kegiatan belajar di rumah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzana 

dan Firman, 2019) tentang “The Relatinship of self determination with 

outcomes of skipping at SMAN 5 Pariaman”, bahwa terdapat hubungan 

signifikan yang positif antara determinasi diri dengan hasil belajar siswa 

yang membolos di SMAN 5 Pariaman, dengan besarnya korelasi 0,738 

yang berada pada kategori kuat. Artinya semakin tinggi determinasi diri 

yang dimiliki oleh siswa maka semakin mampu siswa mencapai hasil 

belajar yang tinggi. 
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Yudin Wahyudin, dkk, (2019) menyebutkan bahwa siswa yang 

mengikuti pembelajaran online, self determinationnya tidak lebih baik dari 

siswa yang belajar didalam kelas, hal ini disebabkan beberapa faktor yang 

menghambat dalam pembelajarannya. Pembelajaran online, tidak hanya 

membutuhkan guru, keterampilan siswa, ataupun semangat dari siswa itu 

sendiri, tetapi ada hal penting yang siswa butuhkan dalam mengikuti 

pembelajaran online ini, salah satunya media yang dapat menunjang 

terlaksananya pembelajaran online. Hasil penelitian Hardyanto dan 

Sarjono, (2016) menunjukkan tidak ada perbedaan baik secara prestasi, 

ataupun motivasi siswa yang belajar online dan belajar konvensional.  

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas memberikan 

pandangan baru tentang pentingnya Determinasi diri yang dimiliki oleh 

anak sejak dini. Maka penulis termotivasi meneliti mengenai “self 

determination dalam pembelajaran online siswa sekolah dasar”  

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Dinamika, Profil, dan Faktor Self Determination pada 

pembelajaran online 

2. Bagaimana Relatdness pada Self Determination siswa dalam mengikuti 

Pembelajaran online?  

3. Bagaimana Autonomy pada Self Determination siswa dalam pembelajaran 

online? 

4. Bagaimana Competence Self Determination pada pembelajaran online? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat memahami proses 

pembelajaran online terhadap Self Determination siswa SD. Dari tujuan umum 

ini dijabarkan menjadi tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Untuk memahami dinamika, profil, faktor self determination siswa dalam 

proses pembelajaran online SD X kelas VI di Purwakarta 

2. Untuk memahami aspek Relatedness self determination siswa dalam 

proses pembelajaran online SD X kelas VI di Purwakarta 
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3. Untuk memahami aspek Autonomy self determination siswa dalam proses 

pembelajaran online SD X kelas VI di Purwakarta 

4. Untuk memahami Comptence self determination siswa dalam proses 

pembelajaran online SD X kelas VI di Purwakarta 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dlam melakukan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Pada hasil penelitian ini menjadi gambaran bagaimana self determination 

siswa. Selain itu penelitian ini dapat memberikan gagasan baru terhadap 

guru bahwa self determination merupakan alternatif baru dalam proses 

pembelajaran online yang efektif dan menyenangkan bagi siswa SD.
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