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PENGARUH PRESEPSI ONLINE LEARNING DAN  BURNOUT 

SYNDROME  TERHADAP HASIL BELAJAR ETIKA PROFESI DI SMK N 

6 SUKOHARJO 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan 1) Menguji pengaruh persepsi online learning terhadap 

hasil belajar etika profesi di SMK Negeri 6 Sukoharjo. 2) Menguji pengaruh 

burnout syndrome terhadap hasil belajar di SMKN 6 Sukoharjo. 3) Menguji 

pengaruh persepsi online learning dan burnout syndrome berpengaruh seacara 

secara signifikan bersama – sama terhadap hasil belajar etika profesi di SMKN 6 

Sukoharjo. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain survei. Populasi penelitian 

107 siswa, 84 siswa sebagai sampel dengan menggunakan teknik random 

sampling. Data diperoleh melalui kuesioner yang di uji coba dengan validitas dan 

reliabilitas. Uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, 𝑅2, SE dan SR. 

Persamaan regresi Y= 105.158 − 0.500𝑋1 − 0.336𝑋2 persamaan menunjukkan 

bahwa penurunan hasil belajar dipengaruhi oleh persepsi online learning dan 

burnout syndrome. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Ada pengaruh negatif 

persepsi online learning terhadap penurunan hasil belajar. 2) Ada pengaruh 

negatif burnout syndrome  terhadap penurunan hasil belajar. 3) Ada pengaruh 

negtif secara signifikan dan bersama-sama persepsi online learning dan burnout 

syndrome  terhadap penurunan hasil belajar. 4) Koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 

0.371 atau 37,1% artinya variabel persepsi online learning dan burnout syndrome 

berpengaruh sebesar 37,1 % dan sisanya dipengaruh variabel lain. 

 

Kata Kunci: burnout syndrome, etika profesi, hasil belajar, persepsi online 

learning. 

 

Abstract 

This study aims to 1) examine the effect of online learning perceptions on the 

decline in professional ethics learning outcomes at SMK Negeri 6 Sukoharjo. 2) 

Testing the effect of burnout syndrome on the decline in learning outcomes at 

SMKN 6 Sukoharjo. 3) Testing the effect of online learning perception and 

burnout syndrome have a significant effect together on the decrease in learning 

outcomes of professional ethics at SMKN 6 Sukoharjo. This type of research is 

quantitative with a survey design. The research population was 107 students, 84 

students as a sample using random sampling technique. Data obtained through a 

questionnaire that was tested with validity and reliability. Multiple linear 

regression analysis test, t test, F test, R2, SE and SR. The regression equation Y= 

105.158 - 0.500X1 - 0.336X2 the equation shows that the decline in learning 

outcomes is influenced by perceptions of online learning and burnout syndrome. 

The conclusions obtained are: 1) There is a negative effect of online learning 

perceptions on the decline in learning outcomes. 2) There is a negative effect of 
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burnout syndrome on the decline in learning outcomes. 3) There is a significant 

and negative effect together with the perception of online learning and burnout 

syndrome on the decline in learning outcomes. 4) The coefficient of determination 

(R2) is 0.371 or 37.1%, meaning that the perception variable online learning and 

burnout syndrome has an effect of 37.1% and the rest is influenced by other 

variables. 

 

Keywords: burnout syndrome, professional ethics, learning outcomes, perception 

of online learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Hasil belajar merupakan salah satu  tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar 

mengajar. Selain itu, proses belajar merupakan salah satu indikator dari, mutu 

pengajaran yang  pada akhirnya mencerminkan mutu pendidikan. Hasil belajar 

merupakan kemampuan aktual siswa yang dapat diukur secara langsung melalui 

tes. 

Agus Suprijono (2014: 5-7) menyatakan hasil belajar adalah  pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Dimasa pandemi seperti saat ini banyak muncul kekawatiran 

tentang hasil belajar, susahnya mengontrol pembelajaran menjadi salah satu 

pemicu pretasi belajar siswa juga susah untuk dikontrol. Sesuai dengan penelitian 

Syafa’ati, Sucipto & Rosya (2021) yaitu “pandemi covid-19 membawa pengaruh 

besar pada hasil hasil belajar siswa. Dalam belajar pada saat pembelajaran daring 

siswa mengalami lebih banyak kesulitan dalam belajar. Hasil belajar anak sulit 

dipantau secara langsung oleh guru.” Penelitian tersebut juga sejalan dengan 

penelitian Basar (2020) yaitu “pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi 

covid-19 seperti saat ini banyak menimbulkan berbagai tanggapan dan perubahan 

pada sistem belajar yang dapat mempengaruhi proses pemebelajaran serta tingkat 

perkembangan peserta didik dalam merespon materi pembelajaran.” Pada 

umumnya pembelajaran dilakukan secara konvensional berada disekolah, dengan 

adanya tatap muka antara guru dan peserta didik. Namun dengan kondisi pademi 

covid-19 seperti saat ini pemerintah  mewajibkan semua sekolah melakukan 

pembelajaran dari rumah secara online dengan dibantu oleh aplikasi yang telah 

tersedia.  Dari segi istilah, e-learning memiliki definisi yang sangat luas. Menurut 
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Munir (2009) terdapat dua persepsi dasar yang bisa menggambarkan keluasan 

pengertian sebagai berikut: Pertama, Electronic based learning yaitu pembelajaran 

yang memanfaatkan TIK, terutama perangkat yang berupa elektronik, tidak hanya 

internet tapi semua perangkat elektronik yang digunakan seperti pemutar 

film/video, radio, OHP, LCD, projector, komputer dan lainnya. Kedua, internet 

based, yaitu pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang memiliki 

sifat online sebagai instrument utama (Munir, 2009: 168).  

Menurut Hartanto (2016) dalam Astini (2020) e-learning adalah teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan 

di manapun. Tentu hal tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem 

pembelajaran secara tidak langsung.Menurut Astini (2020) “perkuliahan online 

tidak efektif, disebabkan karena mahasiswa belum terbiasa melakukan 

perkuliahan secara online sehingga perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu. Hal 

ini juga disebabkan karena sebelum pandemi covid-19 sebanyak 61,5% 

mahasiswa yang menyatakan belum pernah menggunakan media perkuliahan 

online.” Hal tersebut juga sependapat dengan hasil penelitian oleh Wijaya, 

Lukman & Yadewani (2020) terdapat beberapa kendala yang dialami oleh dosen 

dan mahasiswa dalam pemanfaatan e-learning yaitu sinyal lemah, server down 

dan sulit diakses, penambahan untuk biaya kuota internet, jam ngajar dosen 

menjadi tidak terbatas, kurangnya komunikasi dan sosialisasi antar mahasiswa dan 

dosen, penguasaan dalam penggunaan e-learning yang masih rendah dan 

penguasaan materi yang rendah pada matakuliah praktek.  Selain hal tersebut, 

online learning  merupakan salah satu pemicu terjadinya burnout syndrome,  

karena setiap hari siswa harus melakukan semua aktivitas pembelajaran dengan 

melalui media internet.  

Menurut Yang (2004) dalam Orphina & Prahara (2019) academic burnout 

yaitu kelelahan emosional, keengganan untuk studi atau sinisme, dan kurangnya 

keinginan untuk berprestasi. Selain itu menurut Gan, & Cham (2007) dalam  

penelitian Asrowi, Susilo & Hartanto (2020) menyampaikan dalam konteks 

pendidikan bahwa “academic burnout merupakan perasaan yang lelah karena 

tuntutan studi, memiliki perasaan yang sinis dan bersikap menghidari atau 
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menjauhi sekolah, dan merasa tidak kompeten sebagai seorang peserta didik.” 

Beban belajar dalam proses pendidikan tidak bisa dihindari sebab dalam 

proses pendidikan belajar merupakan salah satu cara untuk mencapai hasil belajar. 

Namun dengan timbulnya rasa kelelahan akibat online learning menyebabakan 

siswa kelelahan dalam emosi, fisik dan kognitif. Penggunaan online learning bisa 

berpengaruh kelelahan yang dapat berubah menjadi setres sehingga siswa 

kehilang konsentrasi dan fokus terhadap pembelajaran. Sesuai dengan penelitian 

Atikah dan Lia (2021) “pembelajaran online learning selama pandemi covid-19 

dapat meningkatkan stres akademik siswa. Akibat dari stres akademik terjadi 

karena pembelajaran dengan bantuan aplikasi zoom dan terkendala oleh jaringan.” 

Rendahnya hasil belajar siswa bisa dilihat dari hasil ulangan.  Hal tersebut 

dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran dan membuat hasil belajar peserta 

didik terganggu. Dimasa pandemi COVID-19 seperti saat ini seluruh sekolah di 

Indonesia mengadakan pembelajarannya dengan online termasuk SMK N 6 

Sukoharjo. Maka dari itu siswa SMK N 6 Sukoharjo juga mengalami dimana 

pembelajaran online itu terasa jenuh dan membosankan disebabkan oleh hal yang 

telah dijelaslkan peneliti diatas. Hal tersebut secara tidak langsung mengganggu 

hasil belajar siswa di SMKN 6 Sukoharjo khusunya adalah pada mata pelajaran 

etika profesi di kelas X.” 

 

2. METODE  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kuantitatif dengan desain 

survei. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa Akuntansi kelas X 

SMK Negeri 6 Sukoharjo tahun ajaran 2020/2021 yang berjumlah 107 siswa 

dengan 84 responden penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

proporsi sampling dan 23 siswa dijadika untuk uji coba (try out) angket. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner, dokumentasi  

dan observasi. Peneliti memperoleh data dengan menyebar kuesioner kepada 

23 siswa sebagai uji coba (try out) untuk mengisi kuesioner dengan 30 

pertanyaan. Setelah kuesioner dinyatakan valid dan reliable, kuesioner tersebut 

disebarkaan kepada 84 responden. Data yang didapatkan selanjutnya dilakukaan 
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uji validitas, reabilitas, normalitas, linieritas, multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, autokorelasi, kemudian uji analisis linier berganda ,uji t, uji 

F, koefisien determinasi, sumbangan efektif dan sumbangan relatif dengan 

bantuan SPSS 23.0 (Harsono: 2019). 

 

Tabel 1. Uji Validitas Try Out pada  online learning (X1) 

 

Burnout 

Syndrome (X1) 

Perbandingan r hitung 

dengan r tabel 
Justivikasi 

P.1 0,777 > 0.4132 Valid 

P.2 0,564 > 0.4132 Valid 

P.3 0,610 > 0.4132 Valid 

P.4 0,583 > 0.4132 Valid 

P.5 0, 617 > 0.4132 Valid 

P.6 0,627 > 0.4132 Valid 

P.7 0,769 > 0.4132 Valid 

P.8 0,660 > 0.4132 Valid 

P.9 0,613 > 0.4132 Valid 

P.10 0,773 > 0.4132 Valid 

P.11 0,422> 0.4132 Valid 

P.12 0,862 > 0.4132 Valid 

P.13 0,827 > 0.4132 Valid 

P.14 0,653 > 0.4132 Valid 

P.15 0,812 > 0.4132 Valid 
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Tabel 2. Uji Validitas Try Out pada Burnout Syndrome (X2) 

Burnout 

Syndrome (X1) 

Perbandingan r hitung 

dengan r tabel 
Justivikasi 

P.1 0,777 > 0.4132 Valid 

P.2 0,564 > 0.4132 Valid 

P.3 0,610 > 0.4132 Valid 

P.4 0,583 > 0.4132 Valid 

P.5 0, 617 > 0.4132 Valid 

P.6 0,627 > 0.4132 Valid 

P.7 0,769 > 0.4132 Valid 

P.8 0,660 > 0.4132 Valid 

P.9 0,613 > 0.4132 Valid 

P.10 0,773 > 0.4132 Valid 

P.11 0,422> 0.4132 Valid 

P.12 0,862 > 0.4132 Valid 

P.13 0,827 > 0.4132 Valid 

P.14 0,653 > 0.4132 Valid 

P.15 0,812 > 0.4132 Valid 

 

 

 

Tabel 3. Uji Reabilitas Sampel pada Variabel X 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Persepsi Online learning 0.927 Reliabel 

Burnout Syndrome 0.917 Reliabel 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan berbagai tahap uji dengan bantuan program SPSS 23.0 dalam 

anlisis regresi linier berganda online learning, burnout syndrome, dan hasil 

belajar etika profesi menghasilkan persamaan yaitu Y= 105.158 − 0.500𝑋1 

− 0.336𝑋2. 
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Tabel 4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Uji Parsial t 

Variabel 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Sig.  Keterangan 

Persepsi online 

learning 

-5.368 1.989 0.000 𝐻0 ditolak 

Burnout syndrome -3.101 1.989 0.003 𝐻0 ditolak 

 

 

Tabel 6. Ringkasan hasil Uji F 

Model Sum of 

square 

df Mean 

square 

F Sig. 

1     Regresion  

       Residual  

       Total 

 

2056.276 

3480.712 

5536.988 

 

2 

81 

83 

1028.138 

42.972 

23.926 0.000 

 

Tabel 7. Koofisien Determinasi 

 
Tabel 8. Sumbangan Relatif 

Variabel Jumlah Sumbangan Relatif 

Persepsi online learning 71% 

Burnout syndrome 29% 
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Total 100% 

 

Tabel 9. Sumbangan Efektif 

Variabel Sumbangan Efektif 

Persepsi online learning 26,3% 

Burnout syndrome 10,8% 

Total 37,1% 

 

Tabel 10. Ringkasan hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas mengartikan bahwa: 

 

3.1 Pengaruh Online Learning  terhadap Hasil Belajar Etika Profesi Siswa 

SMK Negeri 6 Sukoharjo 

Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan pada tahap uji parsial 

diketahui 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 -5.368 dan nilai probabilitas 0.000, karena nilai signifikan 

kurang dari 0.05 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu -5.368 < 1.989, maka 

dapat disimpulkan bahwa persepsi online learning memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap hasil belajar. Dengan perhitungan sumbangan relatif (SR) 

71% dan sumbangan efektif (SE) 26.3%. 

Analisis Regresi Linier Berganda Y= 105.158 − 0.500𝑋1 − 0.336𝑋2. 

Uji t H1 
0,000 < 0,05 

t hitung -5.368 <1.989 t tabel 

Uji t H2 
0,003 < 0,05 

t hitung -3.101<1,989 t tabel 

Uji F 
0,000 < 0,05 

F hitung 23.926> 3.11 F tabel 

Koefisien deteminasi  37,1% 

Sumbangan efektif (SE) 

 

 

Sumbangan Relatif (SR) 

(X1) = 26,3% 

(X2) = 10,8% 

(X1) = 71% 

(X2) = 29% 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Oktaria dan 

Hadiwinarto (2020) yang menunjukkan bahwa kesiapan pengetahuan tentang e-

learning mahasiswa yang rendah, dengan penggunaan TIK yang baik tetap 

disertai kendala dalam kegaiatan pembelajaran online seperti fasilitas sinyal 

internet, proses penggunaan e-learning belum optimal, kesiapan pengetahuan 

tentang e-learning yang rendah, informasi tentang pembelajaran online dengan e-

learning yang kurang, kurangnya sosialisasi penggunaan e-learning, dan 

kurangnya pengetahuan penggunaan fitur- fitur e-learning; dan penggunaan e-

learning pada poses pembelajaran di perguruan tinggi Bengkulu belum tercapai 

dapat menurunkan prestasi belajar. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian 

Najmul dan Yukun (2020) bahwa e-learning dapat memberikan tekanan 

psikologis yang dapat mengganggu hasil belajar. Sesuai dengan pembahasan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif persepsi online 

learning  terhadap penurunan hasil belajar etika profesi di SMKN 6 Sukoharjo. 

3.2 Pengaruh  Burnout Syndrome terhadap Hasil Belajar Etika Profesi Siswa 

SMK Negeri 6 Sukoharjo 

Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan pada tahap uji parsial 

diketahui 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 -3.101 dan nilai probabilitas 0.003, karena nilai signifikan 

kurang dari 0.05 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu -3.101 < 1.989, maka 

dapat disimpulkan bahwa burnout syndrome memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap hasil belajar. Dengan perhitungan sumbangan relatif (SR) 

29% dan sumbangan efektif (SE) 10.8%. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pawicara dan Conilie (2020) 

menunjukan bahwa mahasiswa mengalami kejenuhan belajar dikarenakan 

berbagai faktor yang ditunjukkan oleh beberapa gejala kejenuhan belajar yang 

dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar pada mahasiswa dan menyebabkan 

proses perkuliahan menjadi tidak maksimal. Sesuai dengan pembahasan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif  burnout syndrome terhadap 

hasil belajar etika profesi di SMKN 6 Sukoharjo.    
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3.3 Pengaruh Persepsi Online Learning dan Burnout Syndrome terhadap 

Hasil Belajar Etika Profesi Siswa SMK Negeri 6 Sukoharjo.  

Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan pada tahap uji simultan 

diketahui 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar  23.962 dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0.000, 

karena nilai signifikan kurang dari 0.05 dan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 

23.962 > 3.11 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan 

variabel persepsi online learning dan burnout syndrome secara bersama-sama 

terhadap variabel hasil belajar. 

Hasil konstanta bernilai positif 105.158 jika ada persepsi online learning 

dan burnout syndrome bernilai nol maka rata-rata hasil belajar adalah 105.158 

hasil sumbangan efektif (SE) persepsi online learning  adalah 26,3% dan burnout 

syndrome 10.8%. Hasil perhitungan sumbangan relatif (SR) persepsi online 

learning adalah 71% dan burnout syndrome 29%. Hasil analisis yang diperoleh 

dari koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 0.371 yang berati bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel adalah 37,1 % sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi online 

learning dan burnout syndrome  berpengaruh signifikan bersama-sama terhadap 

hasil belajar etika profesi di SMKN 6 Sukoharjo.  

 

4. PENUTUP 

Online learning merupakan kegiatan pembelajaran yang secara dilakukan 

dengan dan dalam jaringan internet. Seperti pada kondisi covid-19 saat ini 

semua kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah hal tersebut membuat 

siswa kurang dalam sikap disiplin selain itu juga dapat menimbulkan burnout 

syndrome atau yang biasa disebut sindrom kejenuhan kegiatan sehingga dapat 

menyebabkan penurunan prestasi pada siswa, karena siswa mengalami 

perubahan pada sikap saat belajar.Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai beriku: (1) Telah teruji bahwa terdapat pengaruh negatif persepsi 

online learning  terhadap hasil belajar. Apabila pembelajaran online learning 

terus dilakukan, maka  hasil belajar akan mengalami penurunan. (2) Telah 

teruji bahwa terdapat pengaruh negatif burnout syndrome  terhadap hasil  
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belajar. Apabila siswa mengalami kejenuhan dalam belajar online, maka hasil 

belajar akan mengalami penuruan. (3) Telah teruji bahwa terdapat pengaruh 

negatif anatara variabel persepsi online learning dan burnout syndrome 

terhadap hasil belajar, maka dalam  proses pembelajaran harus balance antara 

online learning dengan pembelajaran  konvensional atau biasa disebut dengan 

blanded learning. 
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