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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak memandang 

suku, agama, ras dan sebagainya. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan 

pendidikan secara adil baik di kota maupun di desa. Kalimat “Mencerdaskan 

kehidupan bangsa” yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 

menjadi tujuan nasional yang utama untuk menyamaratakan hak atas pendidikan di 

Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional yakni “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan diperuntukkan bagi seluruh manusia untuk menghadapi perubahan 

zaman. Salah satu yang menandai perubahan zaman adalah kecanggihan teknologi 

yang mumpuni. Untuk menghadapi perubahahan zaman itu, diperlukan sumber 

daya manusia yang berkompeten serta mampu menguasai literasi dasar. Dengan 

menguasai literasi dasar, seseorang akan cakap dalam memperoleh dan mengolah 

informasi untuk mengembangkan pemahaman dan potensi yang dimilikinya.  

 

Dikutip dari situs resmi Gerakan Literasi Nasional (2017), bahwa untuk 

meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan perubahan zaman terdapat 

enam literasi dasar yang perlu dikuasai yakni: literasi baca-tulis, literasi numerasi, 

literasi sains, literasi digital, literasi finansial serta literasi budaya dan kewargaan. 

Dari enam literasi yang telah disebutkan, terdapat literasi numerasi yang dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan, 

keterampilan operasi hitung serta kemampuan untuk menginterpretasikan informasi 

kuantitatif di dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang dimaksudkan ini 

ditunjukkan dengan adanya rasa kenyamanan terhadap bilangan dan cakap dalam 
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menggunakan keterampilan matematika dengan mudah untuk memenuhi tuntutan 

kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa literasi numerasi merupakan suatu 

pengetahuan serta kecakapan guna memanfaatkan berbagai macam angka dan 

simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis 

dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi 

yang ditampilkan dalam berbagai bentuk misalnya grafik, tabel, bagan dan 

sebagainya yang nantinya akan di interpretasikan untuk memprediksi dan 

mengambil keputusan. Dengan menguasai literasi numerasi, masyarakat dapat 

mengasah kemampuan keterampilan konsep dan kaidah matematika dalam 

kehidupan sehari-hari melalui permasalahan dasar yang terdapat pada matematika. 

 

Matematika merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari sejak 

Taman Kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi bahkan ke tingkat yang lebih 

tinggi lagi (Su dkk., 2021:1). Matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang biasa 

dipelajari disekolah dan tidak selalu membahas tentang angka tetapi jauh lebih 

dalam seperti penyelesaian masalah, komunikasi matematis dan koneksi matematis 

(Puspaningtyas, 2019:25). Dalam matematika, operasi hitung yang sering dijumpai 

yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Matematika 

merupakan matapelajaran di sekolah dengan alokasi waktu tiap 1 jam 

pembelajarannya 40 menit untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB dan 45 menit untuk 

tingkat SMA/SMK/MA/MAK/SMALB. Kegiatan belajar mengajar yang biasa 

dilakukan disekolah terpaksa harus dilakukan dari rumah walaupun beberapa 

sekolah sudah melakukan kegiatan tatap muka terbatas karena penyebaran Covid-

19 yang tak kunjung usai. 

 

Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) atau biasa 

disebut Covid-19 merupakan suatu virus yang menyerang sistem pernafasan sejak 

awal Maret 2021 hingga sekarang (Fatimah & Puspaningtyas, 2020:251). Virus ini 

banyak menyerang lansia, sehingga para orang tua memiliki presepsi bahwa mereka 

harus menjauhi anak-anak dari lansia untuk menghindari penularan tersebut (Santos 

& de Lacerda, 2020:1948). Dikutip dari situs resmi https://covid19.go.id/ per 17 

Maret 2022 sebanyak 5.939.082 jiwa positif Covid-19, 5.523.393 jiwa sembuh dan 

153.212 jiwa meninggal dunia. Melihat tingginya kasus penyabaran virus ini, tentu 

https://covid19.go.id/
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saja pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan vaksinasi gratis bagi 

seluruh masyarakat Indonesia. Adapun data yang dihimpun Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI per 17 Maret 2022 yakni sebanyak 194.136.128 

jiwa sudah selesai vaksin tahap 1, 152.729.588 jiwa selesai vaksin tahap 2 dan 

15.474.618 jiwa selesai vaksin tahap 3 dengan target sasaran sebanyak 208.265.720 

jiwa. Dari penyebaran virus yang tak kunjung usai ini, tentu saja berdampak di 

segala sektor tak terkecuali sektor pendidikan.  Pada tanggal 24 Maret 2020, 

Kemendikbud yang saat ini berganti nama menjadi Kemendikbud-Ristek 

mengeluarkan surat edaran Nomor 4 tahun 2020 yang berisi Tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Surat edaran 

tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dari 

rumah (Study From Home).  

 

Untuk merealisasikan surat edaran yang berlaku dan mendukung pemerintah dalam 

mengurangi penyebaran Covid-19 tetapi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran, 

sekolah-sekolah di penjuru Indonesia banyak yang menerapkan pembelajaran jarak 

jauh dari rumah (Study From Home) menggunakan sistem pembelajaran dalam 

jaringan (daring). Hal serupa diungkapkan Sunawan dkk. (2021:3724) bahwa 

kegiatan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 bukan kegiatan belajar 

yang dipersiapkan dengan baik tetapi kegiatan belajar yang dipaksa dilakukan 

untuk mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19. Dalam KBBI Kemendikbud, 

istilah daring (da.ring) diartikan sebagai dalam jaringan, terhubung melalui 

jaringan komputer, internet dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran daring adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan dalam 

jaringan serta terhubung internet. Adapun dasar dari pembelajaran daring menurut 

Kurniasari dkk. (2020:1) yakni peserta didik dapat mengakses sumber belajar dan 

materi pembelajaran tanpa dibatasi tempat dan waktu. Pengalihan metode 

pembelajaran ini tentu menjadi hal baru bagi anak-anak dan para orang tua untuk 

lebih cakap dalam menggunakan media digital (Dong dkk., 2020:2).  

 

Media yang biasa digunakan untuk menunjang kegiatan belajar daring antara lain 

a) platform pembelajaran online seperti Moodle, Google Classroom, Google Meet 

dan Zoom Us; b) media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Youtube dan Twitter; 
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serta c) radio dan TV (Dayal & Tiko, 2020:338). Pengalihan metode pembelajaran 

ini tentu saja menjadi problematika baru bagi sekolah, pendidik dan peserta didik. 

Dimana sekolah harus dapat memfasilitasi para pendidik dan peserta didik sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik. Pembelajaran daring ini 

sudah dilaksanakan sejak awal penyebaran Covid-19. Jika dihitung, sudah hampir 

3 tahun sekolah di Indonesia menerapkan pembelajaran daring. Pembelajaran 

daring yang terkesan monoton tanpa adanya inovasi menurunkan minat belajar 

siswa. Wajar saja, jika peserta didik mengeluhkan kejenuhan belajar secara daring. 

 

Kejenuhan memiliki kata dasar jenuh yang berarti jemu dan bosan. Kejenuhan atau 

burnout dikenalkan pertama kali oleh psikoanalisis yakni Herbert Freudenberger 

pada tahun 1973 (Iskandar, 2017:204). Kejenuhan belajar dapat diartikan sebagai 

kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun 

fisik (Astaman dkk., 2018:984). Lebih tepatnya, kejenuhan diakibatkan oleh stress 

akademik kronis yang tidak berkurang pada siswa serta tuntutan studi yang terus 

menerus dari lingkungan sekolah (Tomaszek & Muchacka-Cymerman, 2022:1). 

Perasaan jenuh dalam belajar biasanya terjadi pada peserta didik, lebih lagi jika 

kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan peserta didik tidak dapat 

berinteraksi dengan teman-temannya. Hal serupa juga diungkapkan Kusuma & 

Sutapa (2018:1637) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa pembelajaran 

daring berdampak pada perilaku sosial emosional anak seperti kurangnya 

bersosialisasi dengan teman yang terbatasi dengan adanya belajar di rumah serta 

anak yang terkadang merasa bosan dan merasa rindu teman-temannya. Belum lagi 

pendidik tidak dapat memilih metode pembelajaran yang membangkitkan semangat 

peserta didik. Astaman dkk. (2018:991) juga mengungkapkan dalam penelitiannya 

bahwa kejenuhan belajar dapat disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang 

bervariasi. Tidak hanya itu, banyak faktor lain yang mempengaruhi siswa 

mengalami kejenuhan belajar. 

 

Faktor lain yang dapat menyebabkan peserta didik mengalami kejenuhan dalam 

belajar secara daring yakni banyaknya tugas yang diberikan oleh pendidik setiap 

harinya, media pembelajaran yang kurang interaktif serta kurangnya interaksi 

antara pendidik dan peserta didik yang menyebabkan proses pembelajaran sampai 
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pada batas kemampuan peserta didik. Seperti yang diungkapkan Kim (2020:148) 

yakni salah satu kunci keberhasilan pembelajaran online adalah komunikasi yang 

baik antar guru dan siswa. Dikutip dari halaman resmi Direktorat Sekolah Dasar 

Kemendikbud-Ristek (2021) kiat yang diperuntukkan bagi pendidik dalam 

mengatasi kejenuhan belajar pada peserta didik yakni dengan cara mendesain 

pembelajaran yang bisa membangun semangat peserta didik, membangun 

kompetensi diri sebagai pengajar, happy hour seperti bermain game serta memilih 

konten dan media pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, kejenuhan 

belajar dapat terjadi pada siapapun baik anak-anak maupun orang dewasa, dari 

siswa bahkan mahasiswa. Seseorang yang mengalami kejenuhan terhadap sesuatu 

akan menunjukkan tanda-tanda yang dapat dilihat dari psikologisnya.   

 

Seseorang yang mengalami kelelahan atau kejenuhan dapat diamati dengan segala 

aktivitas yang tidak efisien, sinisme dan perasaan negatif tentang kemampuannya 

(Tomaszek & Muchacka-Cymerman, 2022:1). Tekanan psikologis di kalangan 

peserta didik dapat meningkat karena kehilangan keterhubungan sekolah, termasuk 

hilangnya atau berkurangnya kepercayaan terhadap orang dewasa maupun teman 

sebaya di sekolah tentang belajar dan sebagai makhluk sosial (Pikulski dkk., 

2020:15). Tidak hanya itu, isolasi sosial, perubahan tuntutan pendidikan serta 

kurangnya dukungan sosial dan informasi dapat menyebabkan ketakutan, 

kecemasan, dan stres akut yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas 

hidup peserta didik (Ruotolo dkk., 2021:2). Demikian pula dengan emosi negatif 

yang tidak menyenangkan lainnya seperti rasa malu, marah atau cemas dan 

kebosanan mungkin akan mempengaruhi proses pembelajaran (Pawlak dkk., 

2022:2). Apabila kejenuhan belajar sudah diderita peserta didik maka akan 

berdampak negatif terhadap hasil belajar. 

 

Selama proses pembelajaran, tentu saja terdapat evaluasi dan penilaian 

pembelajaran dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami 

materi yang telah diberikan. Dari hasil evaluasi dan penilaian yang berupa nilai atau 

angka disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar menurut Numayani (2018:37) 

adalah suatu pernyataan rinci yang diciptakan dalam bentuk tulisan untuk 

menyatakan perilaku dan kinerja yang telah dilakukan sebagai gambaran hasil 
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belajar yang diharapkan. Dalam proses pembelajaran, tentu saja tiap peserta didik 

menginginkan hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya kerja sama yang baik dari pihak peserta 

didik dan pendidik. 

 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bersama Ibu Iin Rahmatul Ula, 

S.Pd. selaku guru matematika pada salah satu sekolah kejuruan yang ada di 

Kabupaten Lampung Selatan yakni SMK Negeri 1 Kalianda, peneliti mendapatkan 

informasi bahwa hasil belajar matematika siswa kelas X di SMK Negeri 1 Kalianda 

selama pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan tergolong rendah. Peneliti dan 

guru matematika menduga faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil 

belajar matematika tersebut, dimana salah satunya kejenuhan belajar selama 

pembelajaran daring. Dari uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh kejenuhan belajar secara daring terhadap 

hasil belajar matematika. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

tingkat kejenuhan belajar siswa selama pembelajaran daring dan pengaruhnya 

terhadap hasil belajar matematika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah siswa kelas X di SMK Negeri 1 Kalianda mengalami kejenuhan belajar 

pada matapelajaran matematika yang dilakukan secara daring? 

2. Adakah pengaruh kejenuhan belajar yang dilakukan secara daring terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas X di SMK Negeri 1 Kalianda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah siswa kelas X di SMK Negeri 1 Kalianda mengalami 

kejenuhan belajar pada matapelajaran matematika yang dilakukan secara daring. 

2. Mengetahui pengaruh kejenuhan belajar secara daring terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X di SMK Negeri 1 Kalianda. 

 

 



7 
 

Universitas Teknokrat Indonesia 

1.4 Batasan Penelitian 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam 

memecahkan masalah dan penelitian mencapai sasaran yang diharapkan. Peneliti 

memberi batasan sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi seputar kejenuhan belajar secara daring 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X di SMK Negeri 1 Kalianda. 

2. Informasi yang disajikan berasal dari jurnal nasional dan internasional yang 

relevan dengan penelitian. 

3. Kejenuhan belajar secara daring yang dimaksud meliputi indikator menurut 

Agustin dkk. (2020:41): emotional fatigue area (kelelahan emosi), areas of 

physical fatigue (kelelahan fisik), cognitive fatigue areas (kelelahan kognitif) 

dan motivation loss area (kehilangan motivasi). 

4. Hasil belajar matematika diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester (UTS) 

Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 siswa kelas X di SMK Negeri 1 Kalianda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat menyumbangkan banyak manfaat 

yakni:  

1. Bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

masyarakat mengenai kejenuhan belajar serta dapat mengenali sejak dini jika 

seseorang diduga mengalami kejenuhan belajar. 

2. Bagi guru mata pelajaran matematika, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam memilih media dan metode 

pembelajan yang kreatif serta inovatif agar siswa tidak jenuh dalam belajar. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi 

dalam memberikan fasilitas bagi pendidik dan peserta didik dalam mengatasi 

kejenuhan belajar. 

4. Bagi pembaca khususnya orang tua, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

bahan evaluasi para orang tua untuk dapat mendampingi anaknya ketika 

melaksanakan pembelajaran daring di rumah. 



8 
 

Universitas Teknokrat Indonesia 

5. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam 

melakukan penelitian yang serupa serta sebagai bahan pertimbangan dan 

perbandingan untuk penelitian lebih lanjut terkhusus di bidang Matematika. 


