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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Dalam menemukan penelitian yang sudah dilakukan dan relevan sesuai judul 

penelitian, peneliti melakukan pencarian melalui Google Scholar dengan kata kunci 

“pembelajaran daring’, “kejenuhan belajar” dan “hasil belajar matematika”. 

Menurut Rahayu dkk. (2019:3) untuk memudahkan peneliti dalam mengelola 

literatur maka diperlukan penggunaan matriks sintesis yang disajikan dalam bentuk 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Matriks sintesis kejenuhan belajar secara daring dan hasil belajar 

Penulis & Tahun Judul Hasil 

Asih Dwi Lestari 

(2021) 

Hubungan 

Kejenuhan 

Belajar Secara 

Daring Terhadap 

Hasil Belajar 

Fisika Siswa 

Sekolah 

Menengah Atas 

Islam Al-Falah 

Kota Jambi 

Siswa kelas X IPA SMA Islam Al-

Falah Kota Jambi mengalami 

kejenuhan belajar dalam kategori 

sedang dengan persentase sebesar 47%. 

Data tersebut diperoleh dari hasil 

jawaban siswa menggunakan kuesioner 

dan data hasil belajar dari nilai ulangan 

harian 6 kompetisi dasar. Dalam 

penelitian ini, aspek kejenuhan belajar 

meliputi kelelahan emosi, kelelahan 

fisik, kelelahan kognitif, dan 

kehilangan motivasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kejenuhan belajar 

akan mempengaruhi rendahnya hasil 

belajar. 

Ruci Pawicara 

dan Maharani 

Conilie (2020) 

Analisis 

Pembelajaran 

Daring Terhadap 

Kejenuhan 

Belajar 

Mahasiswa Tadris 

Biologi IAIN 

Jember Di 

Tengah Pandemi 

Covid-19 

Mahasiswa Tadris Biologi IAIN 

Jember mengalami kejenuhan belajar 

karena pelaksanaan pembelajaran 

daring selama pandemi Covid-19. 

Beberapa faktor yang ditunjukkan oleh 

gejala kejenuhan belajar selama 

pembelajaran daring baik faktor 

internal maupun eksternal. Gejala 

tersebut diketahui melalui hasil 

wawancara, kuesioner dan 

dokumentasi yang dikumpulkan. 

Adapun indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kejenuhan 

mahasiswa Tadris Biologi IAIN 

Jember yakni kelelahan emosi, 

kelelahan fisik, kelelahan kognitif dan 
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kehilangan motivasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa seluruh 

mahasiswa Tadris Biologi IAIN 

Jember mengalami kejenuhan belajar 

selama pembelajaran daring. 

Laras Kristia 

Ningsih (2020) 

Kejenuhan 

Belajar Masa 

Pandemi Covid-

19 Siswa SMAT 

di Kedungwungu 

Indramayu 

Siswa SMTA di Kedungwungu 

Indramayu mengalami kejenuhan 

belajar selama pandemi Covid-19. Hal 

tersebut diperkuat dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang 

dikumpulkan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kejenuhan belajar 

di masa pandemi Covid-19 terjadi 

karena beberapa faktor: 1) siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami 

materi yang disebabkan oleh metode 

pembelajaran guru yang kurang 

bervariasi, 2) banyaknya tugas yang 

diberikan oleh guru, 3) tidak ada teman 

belajar ketika pembelajaran jarak jauh, 

4) berkurangnya konsentrasi ketika 

belajar karena terlalu lama menatap 

layar handphone, 5) keterbatasan kuota 

dan (6 lingkungan yang kurang 

mendukung. 

Dedeh Kurnia 

(2020) 

Dinamika Gejala 

Kejenuhan 

Belajar Siswa 

Pada Proses 

Belajar Online 

Faktor-Faktor 

Yang Melatar 

Belakangi Dan 

Implikasinya 

Siswa kelas VIII MTs Negeri 3 

Bandung mengalami kejenuhan belajar 

dalam proses belajar online di rumah. 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

google form yang dibagikan dalam tiga 

indikator yakni kelelahan emosi 

belajar, depersonalisasi dan 

menurunnya keyakinan akademik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kejenuhan belajar memiliki 

persentase yang tinggi dari perolehan 

indikator kuesioner yang dibagikan. 

Mubiar Agustin, 

Ruli Setiyadi dan 

Ryan Dwi Puspita 

Burnout Profile of 

Elementary 

School Teacher 

Education 

Students (Estes): 

Factors And 

Implication Of 

Guidance And 

Counseling 

Services 

Sebanyak 60,38 % mahasiswa semester 

4 dan 5 mengalami kejenuhan belajar 

dengan kategori tinggi dan sisanya 

rendah.  Hal tersebut ditunjukkan 

dengan perilaku mahasiswa seperti 

tidak dapat menerima jika nilai mata 

kuliah tidak sesuai dengan harapan, 

tidak percaya diri untuk berkonsultasi 

dengan dosen tentang kegiatan 

pembelajaran,  mengalami kesulitan 

bertemu dengan dosen untuk 
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berkonsultasi,  metode pembelajaran 

yang disampaikan dosen selama ini 

cenderung membosankan,  kesulitan 

mencari referensi untuk menyelesaikan 

tugas kuliah, kesulitan dalam 

menerjemahkan sastra asing, banyak 

biaya untuk melakukan pekerjaan, 

akhir yang bahagia waktu untuk 

mengerjakan tugas kuliah, kesulitan 

membagi waktu belajar dengan 

aktivitas di luar pembelajaran. 

  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, didapat bahwa kejenuhan 

pembelajaran secara daring berpengaruh terhadap hasil belajar. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya faktor-faktor dalam kejenuhan belajar yang 

mempengaruhi hasil belajar dan tingginya perolehan indikator. Kejenuhan belajar 

secara daring tidak hanya dirasakan siswa tetapi juga mahasiswa, karena sekolah 

dan perguruan tinggi di Indonesia banyak menerapkan sistem pembelajaran dalam 

jaringan. Umumnya, seseorang yang mengalami kejenuhan belajar dapat dilihat 

dari psikologisnya seperti tidak dapat menerima jika nilai tidak sesuai dengan 

harapan, tidak percaya diri, kesulitan menyelesaikan tugas dan masih banyak lagi. 

Oleh karena itu, 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. 

 

2.2 Pembelajaran Daring 

Dalam KBBI Kemendikbud, istilah daring (da.ring) diartikan sebagai dalam 

jaringan, terhubung melalui jaringan komputer, internet dan sebagainya. Menurut 

Fatimah dkk. (2021:119) pembelajaran daring adalah suatu proses pembelajaran 

yang diintegrasikan dengan teknologi. Handarini & Wulandari (2020:498) juga 

menyatakan bahwa pembelajaran daring merupakan suatu sistem pembelajaran 

yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, tetapi menggunakan 

platform yang dapat membantu proses belajar mengajar meskipun dengan jarak 

jauh. Lebih jelasnya, pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran jarak 

jauh untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa, baik anak-anak maupun 
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orang dewasa, untuk mengakses pendidikan dari lokasi terpencil atau yang karena 

berbagai alasan tidak dapat berangkat ke sekolah atau universitas (Kim, 

2020:147). Adapun tujuan dari pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah 

memberikan suatu layanan pembelajaran kepada siswa atau peminat ruang belajar 

yang bermutu dan berkualitas dalam jaringan (Sofyana & Rozaq, 2019:82).  

 

Karakteristik peserta didik yang sedang melaksanakan pembelajaran daring 

menurut Hasanah dkk. (2020:3) yaitu: 1) semangat yang tinggi peserta didik pada 

saat proses pembelajaran berguna untuk pembelajaran mandiri karena kriteria 

ketuntasan pemahaman materi dalam pembelajaran ditentukan oleh peserta didik 

itu sendiri, 2) peserta didik dituntut untuk bisa menguasai literasi terhadap 

teknologi ketika melaksanakan pembelajaran secara daring, 3) peserta didik wajib 

menguasai kemampuan berkomunikasi maupun kemampuan interpersonal sebagai 

syarat untuk keberhasilan dalam pembelajaran daring karena kemampuan ini 

sangat dibutuhkan untuk menjalin interaksi dengan peserta didik lainnya walaupun 

kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, 4) peserta didik harus mampu 

berinteraksi dan berkolaborasi antar peserta didik lainnya maupun dengan guru 

dalam sebuah forum agar jiwa individualisme serta anti sosial tidak terbentuk pada 

diri peserta didik, 5) peserta didik terampil untuk belajar mandiri karena pada saat 

proses pembelajaran daring peserta didik akan mencari, menemukan hingga 

menyimpulkan sendiri yang telah dipelajari. 

 

Menurut Mansyur (2020:122), dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap proses 

pembelajaran yakni: sekolah dialihkan ke rumah masing-masing peserta didik 

melalui proses pembelajaran dalam jaringan, terjadinya transformasi media 

pembelajaran yang digunakan berbasis teknologi seperti Whatsapp Group, Zoom, 

Google Classroom, Webex, Youtube, saluran TV, penyesuaian metode 

pembelajaran yang digunakan, penyesuaian evaluasi pembelajaran sebagai 

penentu standar kenaikan kelas dan kelulusan serta tuntutan kerjasama orang tua 

peserta didik untuk mengontrol pembelajaran anak saat di rumah. Adapun dampak 

dari penyebaran Covid-19 terhadap pembelajaran matematika ketika dilaksanakan 

secara daring dapat dibagi menjadi dua yakni dampak positif dan dampak negatif. 

Dampak negatif yakni pembelajaran matematika dialihkan menjadi online/daring, 
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terjadinya perbedaan persepsi informasi antara siswa dan guru, transformasi media 

pembelajaran menggunakan media berbasis teknologi sedangkan dampak 

positifnya yakni siswa dapat belajar matematika dengan nyaman di rumah, 

penyebaran Covid-19 tidak berdampak pada minat belajar matematika serta siswa 

dapat mengenal lebih jauh tentang teknologi (Fatimah & Puspaningtyas, 

2020:256). 

 

Salah satu tantangan dari pelaksanaan pembelajaran daring yakni kemahiran 

dalam menggunakan teknologi baik dari pihak pendidik maupun peserta didik. 

Menurut Aji (2020:397) banyak varians masalah dalam penggunaan teknologi 

yang diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran daring yakni: keterbatasan 

dalam penguasaan teknologi baik dari pihak guru maupun siswa, sarana dan 

prasarana yang masih kurang memadai, akses internet yang belum merata 

(terbatas) serta kurang siap dalam hal penyediaan anggaran. Selain penguasaan 

teknologi yang menghambat kegiatan pembelajaran daring, Arifin (2020:3) juga 

mengungkapkan bahwa kendala yang di hadapi siswa antara lain siswa merasa 

jenuh saat melaksanakan pembelajaran daring yang lebih bersifat monoton karena 

tiap guru memberikan banyak tugas kepada siswa.  

 

2.3 Kejenuhan Belajar 

Kejenuhan memiliki kata dasar jenuh yang berarti jemu dan bosan. Terdapat fakta 

bahwa pada titik tertentu dalam hidup setiap orang pasti mengalami kebosanan, 

baik itu sering atau tidak (Tempelaar & Niculescu, 2022:84). Menurut Lestari 

(2021:9) kejenuhan belajar adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung 

secara terus menerus dengan kegiatan yang monoton tanpa adanya perubahan 

terhadap sistem yang dijalankan. Siswa yang memiliki rasa jenuh terhadap suatu 

pembelajaran cenderung akan bersikap sinis dan apatis terhadap pelajaran yang 

menurutnya tidak menarik dengan menunjukkan sikap kurang percaya diri dan 

menghindarinya serta tidak memahami pelajaran yang telah diberikan 

(Arirahmanto, 2018:2).  

 

Dalam melaksanakan pembelajaran daring, peserta didik mungkin kekurangan 

sumber daya fisik dan mental (Shen dkk., 2021:2). Hal tersebut serupa dengan yang 
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diungkapkan Zhou dkk. (2019:185) yakni peserta didik membutuhkan sumber daya 

fisik dan mental yang memadai untuk memenuhi tuntutan akademik sehingga 

mengakibatkan rasa bosan terhadap akademik. 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 stress akut yang 

berdampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas hidup peserta didik (Ruotolo 

dkk., 2021:2). 

 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi siswa mengalami kejenuhan belajar yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi siswa 

mengalami kejenuhan belajar yakni rasa bosan dan keletihan yang dialami oleh 

tiap siswa. Keletihan tersebut dapat menyebabkan kebosanan sehingga siswa 

kehilangan motivasi dan malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serta 

faktor eksternal yang mempengaruhi kejenuhan belajar yakni persaingan yang 

ketat yang menuntut kerja intelek secara berat, kegiatan pembelajaran dengan 

durasi waktu yang cukup panjang disertai dengan materi yang cukup banyak 

diterima oleh memori otak sehingga menimbulkan kejenuhan (Pawicara & 

Conilie, 2020:33). Faktor lain yang menyebabkan kejenuhan belajar belakangan 

ini adalah pengalihan metode pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran 

daring karena adanya penyebaran Covid-19 yang mengharuskan siswa 

melaksanakan pembelajaran dari rumah.  

 

Sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar diatas, 

Ningsih (2020:30) juga mengungkapkan beberapa faktor kejenuhan belajar pada 

siswa selama pandemi Covid-19 antara lain: siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi karena metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, 

guru selalu memberikan banyak tugas kepada siswa, siswa tidak memiliki teman 
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untuk belajar bersama saat pembelajaran jarak jauh, berkurangnya konsentrasi 

siswa saat belajar karena terlalu lama menatap layar handphone/laptop, 

keterbatasan kuota dan lingkungan yang masih kurang mendukung. Setelah 

mengetahui banyak faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar pada siswa, 

tentu saja diperlukan langkah, kiat dan upaya untuk mengurangi bahkan 

menghilangkan kejuhan belajar tersebut. 

 

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. Kiat atau upaya yang sama diutarakan oleh 

Astaman dkk. (2018:992) yakni menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi, melakukan pendekatan kepada peserta didik dan melakukan evaluasi 

pada tiap akhir pelajaran. Dengan seiringnya waktu, pendidik dituntut untuk dapat 

berinovasi dalam merancang suatu pembelajaran dengan menyesuaikan 

karakteristik generasi saat ini. Perkembangan dan kemajuan teknologi dapat 

dijadikan solusi untuk berinovasi pada bidang pembelajaran khususnya dalam 

pembuatan dan pengembangan media pembelajaran agar proses pembelajaran 

lebih menarik yang nantinya akan berdampak pada minat belajar siswa (Saputra 

& Febriyanto, 2019:16). 

 

Kegiatan pembelajaran yang awalnya dilakukan disekolah, kini harus 

dilaksanakan di rumah dibawah pengawasan orang tua. Umumnya, pelaksanaan 

pembelajaran selama pandemi ini dilakukan dengan berbagai aktivitas misalnya 

penugasan dari pihak guru, kunjungan ke rumah siswa, laporan kegiatan harian 

siswa serta melaksanakan pertemuan virtual melalui platform seperti Zoom Us 

ataupun Google Meet. Tidak hanya anak yang mengalami kendala saat 

melaksanakan pembelajaran daring dari rumah, tetapi orang tua juga mengalami 

beberapa kendala yakni tidak mampu memahami materi pelajaran anak, kurang 

tersedia waktu untuk mendampingi anak karena disisi lain orang tua harus bekerja, 

kurang sabar dalam mengajari anak belajar, serta terkendala dalam menggunakan 
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perangkat dan layanan internet (Sulistyawati, 2020:35). Dengan segala kendala 

yang dialami para orang tua dalam membimbing anaknya selama proses 

pembelajaran daring, para orang tua memiliki stategi tersendiri untuk mengurangi 

kejenuhan belajar antara lain: 1) mengajak anak untuk bermain di luar rumah dan 

mengajak anak rekreasi pada hari libur, 2) memberikan dukungan psikologis 

melalui kata-kata motivasi, semangat, bujukan serta pemberian reward berupa 

makanan atau barang kesukaan anak, 3) membantu anak mengerjakan tugas yang 

belum dipahami dan mempersiapkan kebutuhan anak sebelum memulai kegiatan 

belajar mengajar (Agusriani & Fauziddin, 2021:1733).  

 

2.4 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 suatu gambaran hasil belajar yang diharapkan. Hal serupa juga 

diungkapkan Rismawati dkk. (2020:205) bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa yang dapat diwujudkan dalam 

perbuatan, sikap, nilai dan keterampilan setelah menerima proses pembelajaran.  

 

Aspek hasil belajar mencakup tiga ranah yakni 1) ranah kognitif: segala hal yang 

terjadi pada kognisi yang terdiri atas kegiatan penerimaan stimulus, penyimpanan 

dan pengolahan otak dimulai dari hal sederhana hingga tingkat tinggi seperti 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi, 2) ranah 

afektif: hasil belajar yang disusun dari yang terendah hingga tinggi yang 

berhubungan dengan sikap dan perilaku seperti penerimaan, partisipan, penilaian, 

organisasi, pembentukan pola hidup dan 3) ranah psikomotorik: hasil belajar yang 

disusun dari yang terendah hingga tinggi berkenaan dengan keterampilan dan 

kemampuan dengan catatan siswa telah menguasai hasil belajar yang lebih rendah 

seperti persepsi, kesiapan, macam gerakan dan kreativitas.  

 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibagi menjadi dua bagian yakni 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan 

psikologis yang terdiri dari a) kesehatan: kesehatan sangat penting kaitannya 

dalam mendukung siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang nantinya 
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akan berdampak pada hasil belajar, b) minat: jika siswa tidak memiliki minat atau 

daya tarik terhadap materi pelajaran, maka siswa tidak dapat mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan sebaik-baiknya, c) bakat: bakat yang dimaksudkan 

adalah kemampuan dalam belajar, yang akan terealisasikan jika siswa 

melakukannya dengan belajar dan berlatih sesuai dengan bakatnya, d) motivasi: 

motivasi sangat erat hubungannya terhadap tujuan belajar yang akan dicapai, tanpa 

disadari motivasi itu sendiri yang menjadi daya pendorongnya, e) perhatian: untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal, siswa diharapkan dapat menaruh 

perhatian terhadap materi yang sedang disampaikan dan f) kesiapan: kesiapan 

siswa akan proses pembelajaran harus diperhatikan, jika siswa sudah siap dalam 

menerima materi maka siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik.  

 

Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan yang terdiri dari a) keluarga: 

keluarga merupakan faktor yang sangat dekat terhadap keberhasilan belajar siswa, 

keberhasilan tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara orang tua mendidik 

anaknya, suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga, b) sekolah: sekolah 

menjadi faktor kedua setelah keluarga yang dapat memfasilitasi dalam mencapai 

tujuan belajar meliputi metode mengajar yang digunakan oleh guru, relasi guru dan 

siswa dalam berinteraksi, kedisiplinan sekolah, keadaan gedung atau kelas saat 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, alat pelajaran atau alat peraga yang 

digunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan c) masyarakat: masyarakat juga 

menjadi faktor yang termasuk dalam keberhasilan siswa saat belajar yang dapat 

dilihat dari bentuk kehidupan masyarakat apakah dapat mendorong seorang siswa 

menjadi giat belajar atau malah sebaliknya dan orang tua dapat mengawasi siswa 

dengan siapa teman bergaulnya yang pengaruhnya dapat lebih cepat masuk 

kedalam jiwanya. 


