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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 Munir (2009) terdapat dua persepsi dasar yang bisa menggambarkan 

keluasan pengertian sebagai berikut: Pertama, Electronic based learning yaitu 
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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 
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tuntutan studi, memiliki perasaan yang sinis dan bersikap menghidari atau 

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 Rofiah (2021) “pembelajaran online selama pandemi covid-19 

dapat meningkatkan stres akademik siswa. Akibat dari stres akademik terjadi 

karena adanya sistem pembelajaran yang berubah dari tatap muka ke 

pembelajaran secara online dan secara cepat dimana siswa dituntut untuk 

memiliki kemandirian akademiknya.” 

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 pasti 

akan mengganggu hasil belajar siswa di SMKN 6 Sukoharjo khusunya adalah 

pada mata pelajaran etika profesi di kelas X.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan identifikasi 

masalah dari pengaruh persepsi online learning dan burnout syndrome terhadap 

hasil belajar etika profesi di SMK N 6 adalah sebagai berikut: 
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1. Online Learning kurangnya penguasaan materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran online  dan pembelajaran 

yang kurang maksimal bisa menyebabkan hasil belajar siswa menurun. 

2. Burnout syndrome atau kejenuhan yang dapat mengakibatkan setres dan 

kelelahan fisik yang dapat mengakibatkan perubahan sikap dan penurunan 

pencapaian seseorang, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap nilai 

peserta didik. 

3. Hasil belajar dapat mengalami penurunan akibat dari pembelajaran yang 

dilakukan secara online dan munculnya burnout syndrome pada siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti hanya akan membatasi 

masalah pada hasil belajar yaitu dalam hasil belajar. Kemudian persepsi online 

learning pada kurangnya penguasaan materi dan kegiatan pembelajaran yang 

kurang maksimal. Burnout syndrome pada kelelahan fisik, rasa jenuh yang dapat 

mengakibatkan setres. 

 

D. Rumusan Masalah 

Peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan latar belakang, 

identifikasi masalah dan pembatasan masalah, dimana perumusan masalahnya  

sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi online learning berpengaruh terhadap hasil belajar etika 

profesi di SMKN  6 Sukoharjo? 

2. Apakah burnout syndrome berpengaruh terhadap hasil belajar etika profesi 

di SMKN 6 Sukoharjo? 

3. Apakah persepsi online learning dan burnout syndrome berpengaruh secara 

signifikan bersama – sama terhadap hasil belajar etika profesi di SMK 

Negeri 6 Sukoharjo? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat diketahui tujuan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh persepsi online learning terhadap hasil belajar etika 

profesi di SMK Negeri 6 Sukoharjo. 

2. Untuk menguji pengaruh burnout syndrome terhadap hasil belajar di SMKN 

6 Sukoharjo. 

3. Untuk menguji pengaruh persepsi online learning dan burnout syndrome 

berpengaruh seacara secara signifikan bersama – sama terhadap hasil belajar 

etika profesi di SMKN 6 Sukoharjo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, manfaat 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

bagi penulis maupun pihakyang memiliki kepentingan mengenai hasil 

belajar ditinjau dari persepsi online learning dan burnout syndrome. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

Memberikan solusi tentang bagaimmana meminimalisir penuruanan 

hasil belajar pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini. 

b. Manfaat bagi Guru 

Memberikan informasi kepada guru bahwa persepsi online learning  dan 

burnout syndrome dapat  mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga 

guru dapat mencari solusi dalam meminimalisir hasil belajar. 
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c. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai acuan pengetahuan tentang variabel yang terkait dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 


