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PERSEPSI HOMESCHOOLING, PERSEPSI E-LEARNING, PERSEPSI MINAT 

BELAJAR TERHADAP PRESTASI MAHASIWA 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persepsi homeschooling, persepsi e-learning, 

persepsi kepentingan dalam pembelajaran terhadap prestasi siswa. Penelitian ini adalah 

studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Generasi 2016-2018. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 273. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan melihat kebaikan fit, yaitu nilai statistik F, statistik T, 

dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis, bahwa persepsi homeschooling 

memiliki efek positif pada prestasi siswa. Persepsi e-learning memiliki efek positif pada 

prestasi siswa. Persepsi bunga belajar memiliki efek positif pada prestasi siswa. 

 

Kata kunci: prestasi siswa, persepsi homeschooling, persepsi e-learning, persepsi minat 

belajar 

 

Abstract 

 

This study aims to determine perceptions of homeschooling, perceptions of e-learning, 

perceptions of interest in learning towards student achievement. This research is a case 

study. The population in this study were accounting students at the Faculty of 

Economics and Business, Muhammadiyah University of Surakarta, generation of 2016-

2018. The sampling technique was using random sampling technique. The sample in 

this study amounted to 273. The data analysis in this study used multiple linear 

regression analysis by looking at the goodness of fit, namely the value of the F statistic, 

the t statistic, and the coefficient of determination. Based on the results of the analysis, 

that Homeschooling Perception has a positive effect on student achievement. E-learning 

perceptions have a positive effect on student achievement. Perceptions of Learning 

Interest have a positive effect on student achievement. 

 

Keywords: student achievement, homeschooling perception,  e-learning perception, 

perception of learning interest. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Pada kebanyakan orang tua mendaftarkan putra-putri mereka di sekolah atau universitas 

favorit dan bergengsi tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, terlebih jika mereka 

dapat berinteraksi langsung dengan dunia luar, namun ada sebagian pula yang 

menganggap bahwa pendidikan non-formal adalah pilihan terbaik bagi perkembangan 

anak. Disituasi yang sekarang ini, homeschooling bukan perkara yang asing dan 

mengagetkan untuk para siswa yang telah terbiasa melakukan hal tersebut. Situasi 
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pembelajaran resmi dalam wujud lembaga sekolah sepatutnya ialah ajang belajar yang 

menggairahkan untuk rasa keingintahuan siswa. Tetapi sayangnya intensitas sekolah 

resmi sekarang banyak didominasi oleh pemikiran yang keliru, sehingga malah merubah 

anak anak yang pada dasarnya sangat kreatif menjadi sosok yang kaku dan penurut 

(Seto Mulyadi, 2007: 136).  

Sebagian orang tua yang sangat peduli terhadap pertumbuhan putra- putri 

mereka, sekolah umum menjadikan sebagai suatu kekhawatiran tersendiri. Salah satu 

aspek yang menjadi faktor berkembangnya homeschooling akhir- akhir ini yakni 

sebagai salah satu alternatif sekolah yang diharapkan mampu menanggapi sebagian 

kasus yang terjalin pada sekolah umum sebagaimana dipaparkan diatas. Dalam 

penelitian Dr. Arief Rachman, M.Pd yang dikutip oleh Ali Muhtadi mengatakan 

ancaman yang mengusik pikiran para orang tua  seperti pergaulan bebas, rokok, 

tawuran, dan obat-obat terlarang, sedangkan mereka tidak mempunyai banyak waktu 

dalam pengawasan terhadap putra-putri mereka, terutama ketika berada di sekolah dan 

di luar rumah yang berhubungan dengan aktivitas sekolah, mahasiswa dapat mdah 

mengakses materi kuliah yang ditempuh dengan e-learning, melakukan diskusi online, 

dan juga mengirimkan berkas-berkas untuk keperluan perkuliahan. 

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan masa 

depan yang hendak dicapai seseorang. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan bermutu. Dosen sebagai instrumen dalam 

memberikan ilmu dan menghubungkan mahasiswa untuk senantiasa berpikir kritis 

terhadap suatu masalah. 

Menurut (Stephen, 2001: 88) mengatakan sebagaimana dikutip oleh (Puspitarini 

Santi, 2011) bahwa persepsi adalah sebagai proses individu-individu dalam 

mengorganisasikan dan menafsirkan pengindraan mereka agar dapat memberikan 

hikmah pada lingkungan sekitar.  

Menurut (Islam, 2016) dalam penelitiannya mengatakan E-learning adalah 

aplikasi umum yang banyak digunakan di sektor pendidikan. Sedangkan menurut 

(Alexander & Golja, 2007) yang dikutip dalam penelitian (Coates et al., 2005) 

mengemukakan bahwa kemajuan e-learning di universitas juga dipengaruhi oleh 

pengembangan dukungan teknis, misalnya, dengan pengenalan luas sistem manajemen 

pembelajaran (seperti Blackboard, WebCT, Moodle, dll).  
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E-learning bertindak agar dapat memenuhi kelas konvensional (secara tatap 

muka) bukan menggantikan kelas konvensional sepenuhnya (Shank, 2008). Dalam 

penelitian (Balaji et al., 2016) juga mengatakan bahwa dengan memanfaatkan teknologi 

e-learning dapat meningkatkan kreativitas dan efisiensi belajar sehingga mahasiswa 

dapat mengembangkan potensi dalam diri dengan lebih baik dan melakukan  

komunikasi lebih sering dengan dosen, rekan, maupun mengakses materi perkuliahan 

lebih banyak. 

 

2. METODE  

Jenis dari penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi FEB Angkatan 2016-

2018, dan sampel di dalam penelitian ini memfokuskan mahasiswa akuntansi dengan 

lika-liku perkuliahan secara daring dengan sampel yang diteliti yakni 273 menggunakan 

data primer yang bersumber dari Kartu Hasil Studi (KHS).  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode 

simple random sampling atau metode sampel acak dengan alokasi proporsional untuk 

masing-masing kelas. Dengan jangka waktu penyebaran selama 2 bulan melalui grup 

kelas maupun grup angkatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner yang akan disebar melalui google form kepada mahahasiswa akuntansi FEB 

angkatan 2016-2018. Teknik pengumpulan data menggunakan skala likert. 

Penelitian ini menggunakan uji deskriptif untuk memberikan gambaran secara 

umum dari data yang digunakan. Variabel independen yakni persepsi homeschooling, 

persepsi e-learning, persepsi minat belajar sedangkan variabel dependen yakni prestasi 

mahasiswa. Variabel-variabel penelitian tersebut diinterpretasikan ke dalam nilai mean, 

maximum, minimum dan standar deviasi.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 

2010:207). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data satu persatu yang 

didasarkan pada jawaban responden yang dihimpun berdasarkan pada jawaban 

responden yang dihimpun berdasarkan kuesioner yang telah diisi responden selama 

penelitian berlangsung. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Persepsi 

Homeschooling 

273 35.00 70.00 51.9377 8.23995 

Persepsi E-Learning 273 10.00 30.00 23.3700 4.79722 

Persepsi Minat Belajar 273 18.00 46.00 36.7473 5.28787 

Prestasi Mahasiswa 273 27.00 43.00 36.7535 3.41934 

Valid N (listwise) 273     

  Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 

Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan tabel tersebut, yaitu : 

Variabel independen persepsi homeschooling, Berdasarkan tabel statistik deskriptif, 

nilai terendah variabel independen persepsi homeschooling sebesar 35 dan persepsi 

homeschooling tertinggi sebesar 70. Nilai mean dan standar deviasi persepsi 

homeschooling sebesar 51.94 dan 8.24. Nilai mean yang diperoleh lebih besar dari 

standar deviasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata data persepsi 

homeschooling mampu menggambarkan data persepsi homeschooling dengan baik.  

Variabel independen persepsi e-learning, Nilai terendah variabel independen 

persepsi e-learning sebesar 10 dan persepsi e-learning tertinggi sebesar 30. Nilai mean 

dan standar deviasi persepsi e-learning sebesar 23.37 dan 4.80. Nilai mean yang 

diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 

data persepsi e-learning mampu menggambarkan data persepsi e-learning dengan baik. 

Variabel independen persepsi minat belajar, Nilai terendah variabel independen 

persepsi minat belajar sebesar 18 dan persepsi minat belajar tertinggi sebesar 46. Nilai 

mean dan standar deviasi persepsi minat belajar sebesar 36.75 dan 5.29. Nilai mean 

yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa rata-

rata data persepsi minat belajar mampu menggambarkan data persepsi minat belajar 

dengan baik. 

Variabel dependen prestasi mahasiswa, Nilai terendah variabel dependen 

prestasi mahasiswa sebesar 27 dan persepsi minat belajar tertinggi sebesar 43. Nilai 

mean dan standar deviasi prestasi mahasiswa sebesar 36.76 dan 3.42. Nilai mean yang 

diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 

data prestasi mahasiswa mampu menggambarkan data prestasi mahasiswa dengan baik. 
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Tabel 2.  Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Item 

Pernyataan 

Sig. 

Pearson 

Correlation 

Alpha 

5%(0,05) 
Keterangan 

Persepsi 

homeschooling (X1) 

X1.1 0.00 0.05 Valid 

X1.2 0.00 0.05 Valid 

X1.3 0.00 0.05 Valid 

X1.4 0.00 0.05 Valid 

X1.5 0.00 0.05 Valid 

X1.6 0.00 0.05 Valid 

X1.7 0.00 0.05 Valid 

X1.8 0.00 0.05 Valid 

X1.9 0.00 0.05 Valid 

X1.10 0.00 0.05 Valid 

X1.11 0.00 0.05 Valid 

X1.12 0.00 0.05 Valid 

X1.13 0.00 0.05 Valid 

X1.14 0.00 0.05 Valid 

Persepsi e-learning 

(X2) 

X2.1 0.00 0.05 Valid 

X2.2 0.00 0.05 Valid 

X2.3 0.00 0.05 Valid 

X2.4 0.00 0.05 Valid 

X2.5 0.00 0.05 Valid 

X2.6 0.00 0.05 Valid 

Persepsi minat belajar 

(X3) 

X3.1 0.00 0.05 Valid 

X3.2 0.00 0.05 Valid 

X3.3 0.00 0.05 Valid 

X3.4 0.00 0.05 Valid 

X3.5 0.00 0.05 Valid 

X3.6 0.00 0.05 Valid 

X3.7 0.00 0.05 Valid 

X3.8 0.00 0.05 Valid 

X3.9 0.00 0.05 Valid 

X3.10 0.00 0.05 Valid 

Prestasi mahasiswa 

(Y) 

Y.1 0.00 0.05 Valid 

Y.2 0.00 0.05 Valid 

Y.3 0.00 0.05 Valid 

Y.4 0.00 0.05 Valid 

Y.5 0.00 0.05 Valid 

Y.6 0.00 0.05 Valid 

Y.7 0.00 0.05 Valid 

Y.8 0.00 0.05 Valid 

Y.9 0.00 0.05 Valid 

Y.10 0.00 0.05 Valid 

Y.11 0.00 0.05 Valid 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 
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  Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa masing-masing item pernyataan pada 

variabel independen persepsi homeschooling, persepsi e-learning dan persepsi minat 

belajar serta variabel dependen prestasi mahasiswa memiliki sig. Pearson Correlation < 

dari alpha 0.05, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan pada variabel 

independen persepsi homeschooling, persepsi e-learning dan persepsi minat belajar dan 

variabel dependen prestasi mahasiswa pada penelitian dinyatakan valid. 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Reliabilitas 

Coefficient 

Cronbach 

Alpha 

Nilai 

Alpha Keterangan 

Persepsi homeschooling (X1) 14 pernyataan 0.843 0.60 Reliabel 

Persepsi e-learning (X2) 6 pernyataan 0.922 0.60 Reliabel 

Persepsi minat belajar (X3) 10 pernyataan 0.780 0.60 Reliabel 

Prestasi mahasiswa (Y) 11 pertanyaan 0.737 0.60 Reliabel 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.9, diketahui bahwa variabel 

independen persepsi homeschooling, persepsi e-learning dan persepsi minat belajar dan 

variabel dependen prestasi mahasiswa memiliki nilai cronbach alpha masing-masing > 

0.60, hal ini menunjukkan Uji One-sampel Kolmogrov-Smirnov test dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov 
Asymp. Sig. Keterangan 

Unstandarized 

Residual 
0.054 0.055

c.d Data terdistribusi 

normal 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 

Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 

0.055 > 0,05 sehingga disimpulkan residual telah terdistribusi normal yang artinya 

asumsi dasar kenormalan telah dipenuhi. 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolineritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

PH .602 1.660 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

PE .527 1.896 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

PM .527 1.898 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.11, nilai VIF untuk variabel independen persepsi 

homeschooling, persepsi e-learning dan persepsi minat belajar memiliki nilai yang lebih 

kecil dari 10 dan memiliki nilai tolerance (TOL) tidak kurang dari 0.1, sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen persepsi homeschooling, persepsi e-

learning dan persepsi minat belajar tidak mengalami masalah multikolineritas. 

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

PH .559 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

PE .348 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

PMB .246 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen 

persepsi homeschooling, persepsi e-learning dan persepsi minat belajar memiliki nilai 

masing-masing > alpha 0.05 sebesar 0.559, 0.348 dan 0.246, yang menunjukkan bahwa 

data homoskedastisitas atau tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.  

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Koefisien Regresi Linear Berganda 

Coefficient 

 Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficient 

 

 

t 

 

 

Sig. 
 

Model 

B Std.Error Beta 

(Constants) 16.935 .969  17.479 .000 

PH .108 .020 .261 5.423 .000 

PE .126 .037 .177 3.440 .001 

PM .306 .033 .473 9.194 .000 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.13, bentuk persamaan regresi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Prestasi mahasiswa  = 16.935 + 0.108 Persepsi homeschooling + 0.126 

Persepsi e-learning + 0.306 Persepsi minat belajar 

Berdasarkan hasil uji t diatas, diketahui bahwa :  H1 : Persepsi homeschooling 

berpengaruh positif terhadap prestasi mahasiswa. H2 : Persepsi e-learning berpengaruh 

positif terhadap prestasi mahasiswa. H3 : Persepsi minat belajar berpengaruh positif 

terhadap prestasi mahasiswa. 

 

  

(1) 
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Tabel 8. Hasil Statistik Uji F Simultan 

Variabel Fhitung Sig Keterangan 

PH 149.159 .000
b
 Signifikan 

PE 149.159 .000
b
 Signifikan 

PM 149.159 .000
b
 Signifikan 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai sig. F (Statistic) sebesar 0.000 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai F statistik > dari F tabel yaitu 149.159 

> 2.63. Keadaan ini menunjukkan bahwa persepsi homeschooling, persepsi e-learning 

dan persepsi minat belajar secara simultan/bersamaan berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi mahahasiswa akuntansi FEB angkatan 2016-2018.  

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .790
a
 .625 .620 2.10681 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2021 

Hasil pengujian pada tabel 9 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi r 

square sebesar 0.625. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, sehingga 

digunakan nilai adjusted r square untuk mengukur proporsi pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Nilai adjusted r square sebesar 0.620 menunjukkan bahwa 

proporsi pengaruh persepsi homeschooling, persepsi e-learning dan persepsi minat 

belajar terhadap prestasi mahahasiswa akuntansi FEB angkatan 2016-2018 sebesar 62 

persen sedangkan sisanya 38 persen (100 – 62 persen) dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

persepsi homeschooling berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa akuntansi FEB 

angkatan 2016-2018. Koefisien regresi persepsi homeschooling menunjukkan arah 

positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Budi Kurnia Suhaeri, 2020). 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

persepsi e-learning berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa akuntansi FEB angkatan 

2016-2018. Koefisien regresi persepsi e-learning menunjukkan arah positif. Penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi e-learning berpengaruh terhadap prestasi mahahasiswa 
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akuntansi FEB angkatan 2016-2018. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh (Flourensia Sapty Rahayu et al, 2017). 

Berdasarkan hasil uji signifikan parsial yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

persepsi minat belajar berpengaruh terhadap prestasi mahahasiswa akuntansi FEB 

angkatan 2016-2018. Koefisien regresi persepsi minat belajar menunjukkan arah . Hal 

ini menunjukkan bahwa persepsi minat belajar memiliki hubungan positif terhadap 

prestasi mahasiswa, dimana semakin baik persepsi minat belajar, maka prestasi 

mahasiswa akan semakin meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi minat 

belajar berpengaruh terhadap prestasi mahahasiswa akuntansi FEB angkatan 2016-2018. 

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Syamsudin, 2014). 

 

4. PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi homeschooling, persepsi e-

learning dan persepsi minat belajar secara parsial maupun simultan berpengaruh 

terhadap prestasi mahahasiswa akuntansi FEB angkatan 2016-2018. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengguna merasa homeschooling, e-learning dan minat belajar 

memberikan manfaat dan dampak bagi mahasiswa serta mempengaruhi hasil akhir dari 

prestasi mahasiswa. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proporsi 

pengaruh persepsi homeschooling, persepsi e-learning dan persepsi minat belajar 

terhadap prestasi mahahasiswa akuntansi FEB angkatan 2016-2018 sebesar 62% 

sedangkan sisanya 38% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian.  

Bagi mahasiswa diharapkan untuk senantiasa lebih memperhatikan persepsi 

homeschooling agar dapat meningkatkan prestasi, terutama pada pernyataan bahwa 

twitter, tiktok, facebook dan instagram sangat membantu dalam pembelajaran saya, 

dimana sebagian besar mahasiswa menggunakan twitter, tiktok, facebook dan instagram 

untuk keperluan lain dibandingkan untuk keperluan pembelajaran. Bagi universitas 

diharapkan untuk lebih memperhatikan persepsi e-learning, hal ini dikarenakan masih 

banyak mahasiswa yang merasa bahwa penggunaan e-learning tidak fleksibel untuk 

berinteraksi dan masih kesulitan dalam menggunakan situs kuliah. Hasil penelitian yang 

telah dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan peningkatan dan wawasan lebih lanjut 
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mengenai pengaruh persepsi homeschooling, persepsi e-learning dan persepsi minat 

belajar terhadap prestasi mahasiswa. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

diteliti lebih lanjut dengan menambah atau mengganti jumlah variabel independen lain, 

untuk mengetahui pengaruh terhadap prestasi mahasiswa. 
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