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PENGARUH MINAT BELAJAR ONLINE DAN LINGKUNGAN 

KELUARGA TERHADAP KESULITAN BELAJAR ONLINE SISWA 

YANG TINGGAL DI DESA SRIBIT KECAMATAN SIDOHARJO 

KABUPATEN SRAGEN 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Pengaruh minat belajar terhadap kesulitan 

belajar online. 2) Pengaruh lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar siswa. 

3) Pengaruh minat belajar online dan lingkungan keluarga terhadap kesulitan 

belajar online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 

kausal komparatif. Populasi penelitian ini sebanyak 95 siswa. Sampel yang 

diambil sebanyak 77 siswa. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi 

linier berganda, uji F, uji t, sumbangan relatif dan efektif.  Hasil analisis regresi: Y 

= 73,971- 0,787X1 -0,485X2 persamaan menunjukkan bahwa kesulitan belajar 

online dipengaruhi minat belajar online dan lingkungan keluarga. Kesimpulan 

yang diperoleh adalah: (1) Ada pengaruh negatif minat belajar online terhadap 

kesulitan belajar online. (2) Ada pengaruh negatif lingkungan keluarga terhadap 

kesulitan belajar online. 3) Ada pengaruh negatif minat belajar online dan 

lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar online. (4) Koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,486 atau sebesar 48,6%, artinya variabel minat belajar online dan 

lingkungan keluarga berpengaruh terhadap kesulitan belajar online sebesar 48,6% 

sedangkan 51,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan menambah variabel bebas lainnya. 

 

Kata Kunci: Kesulitan Belajar, Minat Belajar dan Lingkungan Keluarga, Siswa. 

Abstract 

 

The objectives of this study are: 1) The effect of interest in learning on online 

learning difficulties. 2) The influence of the family environment on students' 

learning difficulties. 3) The influence of online learning interest and family 

environment on online learning difficulties. This study uses a quantitative 

approach with a comparative causal design. The population of this study were 95 

students. Samples were taken as many as 77 students. The data analysis technique 

used was multiple linear regression analysis, F test, t test, relative and effective 

contribution. The results of the regression analysis: Y = 73.971-0.787X1 -

0.485X2 The equation shows that online learning difficulties are influenced by 

online learning interest and family environment. The conclusions obtained are: (1) 

There is a negative influence of online learning interest on online learning 

difficulties. (2) There is a negative influence of the family environment on online 

learning difficulties. 3) There is a negative influence of online learning interest 

and family environment on online learning difficulties. (4) The coefficient of 

determination (R2) is 0.486 or 48.6%, meaning that the variables of online 

learning interest and family environment influence online learning difficulties by 
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48.6% while 51.4% is influenced by other variables not examined. For further 

researchers, it is expected to add other independent variables. 

 

Keywords: Learning Difficulties, Interest in Learning and Family Environment, 

Students. 

 

1. PENDAHULUAN   

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan impian 

seseorang karena dengan pendidikan manusia dapat belajar menuntut ilmu untuk 

melakukan segala hal seperti mencari nafkah, beribadah, bahkan makan dan 

minumpun perlu ilmu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 pada pasal 3, tentang tujuan Pendidikan yaitu “Mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermatabat 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 dan bertanggung jawab”.   

Namun pada saat pademi Covid-19 yang sebelumnya kita bisa dengan 

mudah belajar secara formal di sekolah, sekarang kita harus merubah kebiasaan 

itu dengan melakukan belajar mandiri. Kebijakan pemerintah mengantisipasi 

penyebaran wabah pandemi Covid-19 ini pemerintah memberlakukan 

pembelajaran di rumah.  Berdasarkan Undang No. 20 tun 2003 “Pendidikan jarak 

jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan 

pembelajarannya menggunakan sumber teknologi komunikasi, informasi dan 

media lain”. 

Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pendidika Masa Darurat Covid-19. Kemudian Surat Edaran Nomor 

15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belejar dari Rumah dalam 

Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pembelajaran dari rumah 

bertujuan agar siswa tetap mendapatkan pelayanan untuk menuntut ilmu, serta 

memutus mata rantai penyebaran covid-19. Menurut Koo (2020), menyarankan 

bahwa social distancing harus diproritaskan untuk mencegah penyebaran covid 19 

di masyarakat hingga vaksin dikembangkan.  
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Lewnard (2020), social distancing harus diberlakukan secara terpusat 

dengan menutup semua lembaga pendidikan dan tempat kerja serta membatalkan 

semua acara publik.  Menurut Roca (2006), siswa harus memiliki keahlian 

komputer untuk memastikan kepuasan e learning. 

Belajar dari rumah adalah proses belajar mengajar tanpa adaya tatap muka 

secara langsung antara guru dan siswa, dalam proses belajar mengajar ini tatap 

muka dilakukan secara online  menggunakan applikasi whatsapp group, schology, 

goole meet dan sebagainya. Belajar online dengan bantuan teknologi elektronik 

seperti handphone dan komputer terkoneksi jaringan internet yang stabil. Namun 

dalam kenyataannya banyak siswa yang mengalami hambatan dalam belajar 

online. Menurut Jamalludin (2020), sistem daring dapat mempermudah proses 

belajar online, namun juga banyak hambatan seperti jaringan internet tidak stabil 

dan kuota internet siswa terbatas. Gangguan tersebut tentu berpengaruh pada 

kondisi psikis siswa, sehingga siswa akan merasa terganggu dan sulit dalam 

proses belajarnya. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Philipa (2020) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa siswa di Negara Nigeria memiliki 

penerimaan yang rendah terhadap teknologi pembelajaran online. Penelitian juga 

dilakukan oleh Ahmad (2020) hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan setiap hari di rumah atau belajar online, hanya beberapa siswa 

yang berani bertanya saat kesulitan dalam belajar dan banyak siswa yang tidak 

berani bertanya, sehingga siswa kesulitan dalam belajarnya.  

Kendala yang dialami siswa, dapat mengganggu minat belajar siswa. 

Kemudian penelitian selanjutnya oleh Rahayu (2020) hasil penelitian menunjukan 

bahwa orang tua bertanggung jawab atas belajar anak di rumah dan mendorong 

minat belajar anak untuk melakukan belajar di rumah dengan sungguh-sungguh 

serta membantu anak jika anak mengalami kesulitan dalam belajarnya.  

Hasil penelitian selanjutnya oleh Tamara (2020) menyimpulkan bahwa 

minimnya pengetahuan orang tua menjadi masalah dalam belajar daring, orang 

tua dengan latar belakang pendidikan tinggi akan mudah beradaptasi, orang tua 

yang berpendidikan rendah akan pasrah saja ketika putra putrinya tidak mengikuti 
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pelajaran bahkan ada siswa yang tidak memiliki alat komunikasi yang memadai 

dan limbul kesulitan belajar di diri siswa. Kemudian Penelitian selanjutnya oleh 

Noviansya (2021) hasil penelitian menunjukan bahwa kesiapan siswa yang baik 

dalam mengikuti pembelajaran daring, pada kenyataannya masih banyak kendala 

kendala yang dihadapi oleh siswa. 

Setelah berjalannya pembelajaran online siswa SMA/SMK yang tinggal di 

Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, banyak mengeluh dengan 

orang tuanya saat melakukan pembelajaran online. Siswa merasa  tugas sekolah 

yang banyak, akses internet kurang memadai dan berakibat pada minat siswa yang 

berkurang. Hal tersebut menjadi kendala saat belajar online berlangsung. Bukan 

hanya siswa yang mengeluhkan pembelajaran online, para orang tua di Desa Sribit 

juga cemas apabila anak-anak mulai mengeluhkan kuota internet yang habis, 

sulitnya akses internet, tugas-tugas yang menumpuk. Dari kendala-kendala 

tersebut membuat orang tua di Desa Sribit khawatir jika siswa tidak konsentrasi 

dalam belajar online dan kurang adanya minat dalam melakukan belajar online.  

Berdasarkan pengamatan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa akses 

koneksi internet di Desa Sribit masih sulit, hal tersebut menimbulkan masalah 

pada siswa dalam minat belajar. Mayoritas  para orang tua di Desa Sribit banyak 

yang bekerja atau pergi merantau di luar Pulau Jawa, hal tersebut mengakibatkan 

siswa merasa sulit dalam mempersiapkan fasilitas belajar, dikarenakan tidak ada 

orang tua yang mendampingi. Jika minat siswa didukung dengan lingkungan 

keluarga, maka siswa terdorong untuk belajar lebih baik. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan di Desa Sribit Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

Penelitian ini merumuskan pernyataan sebagai berikut: 1). Adakah 

pengaruh minat belajar online terhadap kesulitan belajar online siswa yang tinggal 

di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen? 2). Adakah pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar online siswa yang tinggal di Desa 

Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen? 3). Adakah pengaruh minat 

belajar online dan lingkungan keluarga terhadap kesulitan online belajar siswa 

yang tinggal di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen? 
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Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1). Minat belajar online 

terhadap kesulitan belajar online siswa yang tinggal di Desa Sribit Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Sragen. 2). Lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar 

online  siswa yang tinggal di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

3. Minat belajar dan lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar online  siswa 

yang tinggal di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

Hambatan seperti kurangnya konsentrasi dalam belajar, keterbatasan orang 

tua dalam memberikan fasilitas belajar pada siswa berupa handpone dan kuota 

internet, akses internet yang belum merata dan kurang optimalnya guru dalam 

menyampaikan materi belajar karena keterbatasan waktu. Hambatan yang 

dirasakan oleh siswa selama belajar online akan menjadikan beban dalam diri 

siswa, sehingga siswa membutuhkan dorongan dari dalam diri dan lingkungannya. 

Menurut Subini (2010), kesulitan belajar merupakan kondisi dengan hambatan 

dalam kegiatan untuk mencapai tujuan diperlukan usaha dalam mengatasi 

gangguan tersebut.  

Minat belajar yang tinggi akan mendorong siswa untuk mengatasi 

kesulitan belajar yang mereka alami. Begitu juga halnya dengan minat belajar 

yang mempunyai peran penting dalam mengatasi kesulitan belajar. Kegiatan 

belajar akan maksimal jika ditunjang oleh keinginan siswa dalam belajar dan 

lingkungan belajar yang mendukung, jika hal itu tidak tercapai maka kegiatan 

belajarpun akan mengalami kendala. Kebijakan baru dengan menerapkan kegiatan 

belajar di rumah berdampak pada kesulitan siswa dalam belajarnya. Siswa 

dituntut untuk belajar lebih aktif dengan ketersediaan yang mereka miliki. 

Menurut Djamarah  (2011: 235),  peserta didik yang minat belajarnya rendah, 

akan mengalami kesulitan di dalam persiapan belajar dan dalam proses belajar. 

Lingkungan keluarga merupakan tempat dimana anak didik memperoleh 

pengasuhan pendidikan yang baik dari orang tua. Siswa yang berada pada 

lingkungan keluarga yang baik akan menghindarkan anak dari kesulitan belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga dapat 

mempengaruhi kesulitan belajar online siswa. Thomas (2000) menyatakan bahwa 

kekhawatiran tentang pendekatan penilaian meningkat karena lingkungan 
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keluarga pada pendidikan pembelajaran online. Menurut Potts (2017) berpendapat 

bahwa, jika lingkungan keluarga fokus pada kesiapan anak, maka anak akan 

sukses dan efektif dalam belajar online. Namun sebaliknya, jika lingkungan 

keluarga tidak fokus teradap kesiapan anak, maka anak akan merasa kesulitan 

dalam belajar online. Djamarah (2008:238), suasana keluarga akan menciptakan 

dan menyediakan suatu kondisi dengan lingkungan yang kreatif bagi belajar anak. 

Namun apabila lingkungan keluarga tidak kondusif maka menyebabkan kesulitan 

belajar anak.  

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Basrowi (2008: 22), 

penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang sulit dipercaya apabila menggunakan prosedur-prosedur statistik 

atau dengan cara kuantitatif lainnya. Desain penelitian yang digunakan adalah 

desain survai. Menurut Harsono (2019: 50), penelitian desain survey adalah desain 

penelitian kuantitatif dimana tidak semua anggota populasi diteliti, atau hanya 

sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili populasi, atau istilah lain 

dijadikan anggota sampel.  

Penelitian ini mencari pengaruh variabel bebas yaitu minat belajar online 

(X1) dan lingkungan keluarga (X2) terhadap kesulitan belajar online (Y). Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah SMA atau SMK yang tinggal di Desa 

Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sebanyak 95 siswa. Sampel yang 

diperhitungkan menggunakan tabel Issac and Michael dengan tingkat kesalahan 

5% adalah sebanyak 77 siswa. Teknik proportional random sampling dipilih 

menjadi teknik yang digunakan dalam menentukan sampel denan cara undian. 

Menurut Suigyono (2010) teknik proportional random sampling yaitu cara 

pengambilan sampel dari anggota populasi dengan cara acak tanpa 

memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Uji validitas dan uji reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan tryout dengan 

siswa sebanyak 18 orang. Teknik uji prasyarat analisis dalam penelitian ini 

menggunakan uji normalitas, uji linearitas, serta uji multikolinieritas. Sedangkan 
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teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji 

simultan/uji F, uji parsial/uji t, koefisien determinasi, sumbangan relatif serta 

sumbangan efektif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel bebas minat belajar 

online (X1) lingkungan keluarga (X2), dan variabel terikat kesulitan belajar online 

(Y). Pengujian pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

sampel sebanyak 77  siswa SMA atau SMK yang tinggal di Desa Sribit 

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.  

                   Tabel 1. Hasil Output SPSS Deskripsi Data Variabel 

Statistics 

 

Minat Belajar 

Online 

Lingkungan 

Keluarga 

Kesulitan 

Belajar Online 

N Valid 77 77 77 

Missing 0 0 0 

Mean 33.10 30.83 32.95 

Median 33.00 31.00 32.00 

Mode 33 29 29
a
 

Std. Deviation 5.452 7.008 7.207 

Range 26 33 33 

Minimum 18 15 15 

Maximum 44 48 48 

Berikut penjelasan deskripsi data: 

 

 

3.1 Deskripsi data minat belajar online  

Data minat belajar online diperoleh melalui angket yang terdiri dari 11 butir 

pernyataan dengan 4 alternatif jawaban yang diisi oleh responden sejumlah 77 

Siswa. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai tertinggi sebesar 44 dan nilai 

terendah sebesar 18 dengan mean sebesar 33,10 , median 33,00, modus 33, dan 

standar deviasi sebesar 5,452.  



8 
 

Kemudian untuk melihat apakah data yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak, maka disajikan histogram dan polygon dari distribusi frekuensi data 

minat belajar online yang disajikan dalam gambar sebagai berikut: 

 
       Gambar 1. Histogram dan Poligon Data minat belajar online 

 

3.2 Deskripsi data lingkungan keluarga  

Data lingkungan keluarga diperoleh melalui angket yang terdiri dari 12 butir 

pernyataan dengan 4 alternatif jawaban yang diisi oleh responden sejumlah 77 

Siswa. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai tertinggi sebesar 48 dan nilai 

terendah sebesar 15 dengan mean sebesar 30,83 , median 31,00, modus 29, dan 

standar deviasi sebesar 7,008. 

Kemudian untuk melihat apakah data yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak, maka disajikan histogram dan polygon dari distribusi frekuensi data 

lingkungan keluarga yang disajikan dalam gambar sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2. Histogram dan Poligon Data lingkungan keluarga 
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3.3 Deskripsi data kesulitan belajar online  

Data kesulitan belajar online diperoleh melalui angket yang terdiri dari 12 butir 

pernyataan dengan 4 alternatif jawaban yang diisi oleh responden sejumlah 77 

Siswa SMA/SMK di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai tertinggi sebesar 48 dan nilai 

terendah sebesar 15 dengan mean sebesar 32,95 , median 32,00 , modus 29, dan 

standar deviasi sebesar7,207.  

Kemudian untuk melihat apakah data yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak, maka disajikan histogram dan polygon dari distribusi frekuensi data 

kesulitan belajar online yang disajikan dalam gambar sebagai berikut: 

 

     Gambar 3. Histogram dan Poligon Data kesulitan belajar online 

Hasil uji prasyarat analisis yang pertama adalah uji normalitas. Menurut 

Priyatno (2013: 39) tujuan uji normalitas ialah untuk mengukur apakah data yang 

terdapat pada variabel distribusi normal atau tidak.pada analisis yang 

menggunakan metode parametrik syarat yang harus dipenuhi adalah data 

distribusi normal. Sedangkan data yang tidak berdistribusi normal analisis data 

dapat digunakan adalah statistik nonparametik. 

Tabel 2.Hasil Output SPSS Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 77 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 
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Std. Deviation 5.16787057 

Most Extreme Differences Absolute .091 

Positive .076 

Negative -.091 

Test Statistic .091 

Asymp. Sig. (2-tailed) .178
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

  

Berdasarlan tabel 2 di atas maka nilai probabilitas signifikansi 0,200 > 

0,05. Nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,091 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal.  

Hasil uji prasyarat yang kedua yaitu uji multikolinieritas. Menurut Priyatno (2013: 

48) multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana terjadi hubungan sempurna 

atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam metode regresi. 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas 

      Variabel  Tolerance VIF             Keputusan 

Kesulitan  
Belajar 0,974 1,027 

Tidak terjadi 
multikolinieritas 

Online    

Lingkungan 0,974 1,027 

Tidak terjadi 
multikolinieritas 

Keluarga    

 

Dapat diketahui dari Tabel 3 di atas bahwa semua variabel bebas 

mempunyai toleransi lebih besar 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian 

ini baik untuk hasil belajar.  

Hasil uji prasyarat yang ketiga yaitu uji heteroskesdastisitas. Menurut 

Ghozali (2016: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan perbedaan dari residual satu pengamat ke 

pengamat yang lain. Jika perbedaan dari residual satu pengamat ke pengamat lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
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heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskesdastisitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini:   

Tabel 4. Rangkuman Uji Heteroskesdastisitas 

Variabel p─value Kesimpulan 

Minat belajar online 0,902 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Lingkungan keluarga  0,163 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 

Berdasakan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa variabel motivasi 

berprestasi memperoleh nilai p-value sebesar 0,808 dan semangat belajar 

memperoleh nilai pvalue sebesar 0,053 yang artinya nilai p-value > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi berprestasi dan semangat belajar tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan layak untuk dilakukan penelitian.   

Hasil uji prasyarat yang keempat yaitu uji liniearitas. Menurut Priyatno 

(2013: 42) uji linieritas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Secara 

umum, uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan linier signifikan atau tidak. Uji ini juga digunakan sebagai prasyarat 

sebelum melakukan uji regresi linier. Jika nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka 

akan adanya hubungan yang linier antara kedua variabel tersebut:  

Tabel 5. Hasil Rangkuman Uji Linieritas 

         Variabel Sig. Tingkat Keterangan 

  Kesalahan  
    

Minat Belajar 

Online 0,538 0,05 Linier 

    

Lingkungan 

Keluarga 0,397 0,05 Linier 

    

 

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa Fhitung masing-masing variabel 

yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai probabilitas signfikansi > 0,05, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikan berbentuk linier. Kemudian setelah uji prasyarat 

analisis selesai, selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Tujuannya 

untuk menguji hubungan antara variabel yaitu ada atau tidaknya pengaruh secara 

bersama-sama minat belajar online dan lingkungan keluarga terhadap kesulitan 

belajar online siswa SMA/SMK yang tinggal di Desa Sribit. 

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Ganda 

Variabel  Koefisien  

Regresi 

 

t hitung 

Sig. 

Konstanta  73.971   

Minat belajar online -.787 -7.051 0,000 

Lingkungan 

Keluarga 

-.485 -5.584 0,000 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut Y = 73,971-0,787X1-0,485X2. Berdasarkan persamaan tersebut 

diketahui bahwa koefisiensi regresi pada masing-masing variabel independen 

bernilai negatif, artinya jika tidak ada minat belajar online dan lingkungan 

keluarga atau kedua variabel ini bernilai nol, maka kesulitan belajar online sebesar 

73,971. Koefisien regresi variabel minat belajar online bernilai negatif sebesar -

0,787 artinya setiap ada penurunan 1 poin variabel minat belajar online, maka 

kesulitan belajar online akan diprediksi mengalami kenaikan sebesar 0,787 atau 

78,7%. Koefisien regresi variabel lingkungan keluarga bernilai negatif sebesar    -

0,485 artinya setiap ada penurunan 1 poin variabel lingkungan keluarga, maka 

kesulitan belajar online akan diprediksi mengalami kenaikan sebesar 0,485 atau  

48,5%. 

Hasil uji normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov diperoleh nilai 

signifikan 0,200 pada variabel minat belajar online dan 0,200 pada variabel 

lingkungan keluarga, yang artinya kedua variabel dalam penelitian ini memiliki 

distribusi data yang normal. Sehingga dapat dilakukan analisis statistik 

parametrik.  



13 
 

Uji hipotesis yang selanjutnya yaitu uji simultan (Uji F) dan uji parsial 

(Uji t). Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian 

ini hasil uji-F menunjukkan Fhitung > Ftabel yakni sebesar 34,965 > 3,12 serta nilai 

probabilitasnya 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima yang artinya ada pengaruh yang signifikan minat belajar online dan 

lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar online pada siswa SMA/SMK di 

Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. 

Selanjutnya yakni uji-t. Uji dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas (minat belajar online dan lingkungan 

keluarga) terhadap variabel terikat (kesulitan belajar online). Dari hasil 

perhitungan diperoleh uji-t variabel minat belajar online bahwa nilai thitung lebih 

kecil dari nilai ttabel yaitu -7,051 < 1,992 dan nilai probabilitas 0,005 < 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh 

minat belajar online terhadap kesulitan belajar online pada siswa SMA/SMK di 

Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Sedangkan hasil uji-t 

variabel lingkungan keluarga bahwa nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel sebesar  -

5,584 < 1,992 dan nilai probabilitas 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

kesulitan belajar online pada siswa SMA/SMK di Desa Sribit, Kecamatan 

Sidoharjo, Kabupaten Sragen.  

Koefisien Determinasi (R
2
) dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan 

untuk mengetahui seberapa besar prosentase variabel bebas (minat belajar online 

dan lingkungan keluarga) secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel 

terikat (kesulitan belajar online). Koefisien Determinasi (R
2
) yang diperoleh 

berdasarkan uji analisis regresi linier berganda adalah sebesar 0,486 atau 48,6%. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar online dipengaruhi 

oleh variabel minat belajar online dan lingkungan keluarga sebesar 48,6%, 

sedangkan 51,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Hasil Sumbangan Relatif (SR) pada variabel minat belajar online 

menujukkan angka sebesar 63,6% dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 30,9%. 



14 
 

Variabel lingkungan keluarga diperoleh Sumbangan Relatif (SR) sebesar 36,4% 

dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 17,7%. Berdasarkan besarnya sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif nampak bahwa variabel minat belajar online 

mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kesulitan belajar online dibanding 

dengan variabel lingkungan keluarga. 

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji 

analisis regresi linier berganda. Uji-t variabel minat belajar online 4,013 > 1,980 

dan nilai probabilitas 0,000 < 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa minat belajar 

online berpengaruh negatif terhadap kesulitan belajar online pada siswa 

SMA/SMK di Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Minat 

belajar sangat dibutuhkan dalam diri siswa ketika siswa sedang melakukan proses 

belajar online di rumah. Minat belajar secara umum menurut Slameto (2010:180) 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh, minat merupakan  kecendrungan dan kegairahan yang 

tinggi  atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Peran minat belajar online 

pada siswa juga mempengaruhi kesulitan belajar online siswa di saat pandemi 

sekarang ini, siswa merasa sulit memperoleh materi dari guru meskipun dengan 

bantuan berupa internet. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia 

(2019), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

rendah minat belajar terhadap kesulitan belajar.  Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2020), bahwa minat belajar siswa 

berpengaruh terhadap kesulitan belajar secara online. Menurut Hardway (2017), 

minat peserta didik rendah dalam mempelajari materi dan mengakibatkan 

kesulitan belajar online pada peserta didik. 

Selanjutnya uji-t variabel lingkungan keluarga menunjukkan angka 

sebesar – 5,584 < 1,992 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh terhadap kesulitan belajar  

online. Lingkungan keluarga dianggap dapat memenuhi kebutuhan siswa di rumah 

baik secara financial ataupun non financial untuk mempermudah kegiatan belajar 

siswa.  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diadha 

(2015), orang tua membantu anak dalam belajar di rumah berdasarkan kegiatan di 

sekolah, seperti membacakan cerita, membantu mengerjakan tugas-tugas, 

memberikan fasilitas yang cukup dan mendampingi siswa saat belajar online 

berlangsung. Peran lingkungan keluarga juga mempengaruhi kesulitan belajar 

online siswa terlebih di saat pandemi sekarang ini, materi yang tidak bisa dengan 

mudah diperoleh dari guru dapat dengan mudah diperoleh dengan bantuan 

teknologi yakni berupa internet.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamara 

(2020), minimnya pengetahuan orang tua menjadi masalah dalam belajar daring, 

orang tua dengan latar belakang pendidikan tinggi akan mudah beradaptasi, orang 

tua yang berpendidikan rendah akan pasrah saja ketika putra putrinya tidak 

mengikuti pelajaran bahkan ada siswa yang tidak memiliki alat komunikasi yang 

memadai dan limbul kesulitan belajar di diri siswa. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan keluarga dapat mempengaruhi kesulitan belajar 

online siswa. 

Selanjutnya dalam penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahayu (2020), menunjukkan lingkungan keluarga berpengaruh 

sebesar 7,896 % terhadap kesulitan belajar online. Semakin baik lingkungan 

keluarga yang terapkan maka semakin berpengaruh baik pula dengan kesulitan 

belajar online dan begitupun sebaliknya. Penulis Potts (20217) berpendapat bahwa 

fokus pada kesiapan keluarga, dapat mengarapkan pengalaman yang sukses dan 

efektif untuk siswa melalui belajar online.  

Berdasarkan uraian tersebut, Uji-F menunjukkan Fhitung > Ftabel, yaitu 

34,965 > 3,12 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa minat belajar dan lingkungan keluarga secara bersama-sama berpengaruh 

dan signifikan terhadap kesulitan belajar online. minat belajar dan lingkungan 

keluarga memang sangat diperlukan siswa dalam belajar secara online. Minat 

belajar online dapat tumbuh dalam diri siswa ketika siswa menyukai pelajaran 

yang didapatkan tanpa ada hambatan. Sedangkan lingkungan keluarga yang 

memadai mampu menciptakan kondisi belajar yang maksimal, ini dikarenakan 
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adanya dorongan dari lingkungan keluarga sehingga proses pembelajaran siswa 

dengan mudah dapat diciptakan. 

Menurut Ismail (2016:33), bahwa kesulitan belajar merupakan suatu 

proses sesorang selama belajarnya ditandai dengan adanya hambata-hambatan 

tertentu untuk mencapai sebuah hasil belajar. Sedangkan kesulitan belajar secara 

online. Menurut  Hamdani  (2020),  kendala atau hambatan yang dialami oleh 

siswa saat pembelajaran online, siswa membutuhkan perangkat berupa 

smartphone atau komputer yang terkoneksi terhadap internet, namun adakalanya 

kebutuhan tersebut belum terpenuhi, baik oleh guru maupun siswa, hal tersebut 

berdampak pada kelangsungan belajar online. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Penelitian oleh 

Rahayu (2020) dengan judul “Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-

19” dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penelitian secara simultan 

diperoleh F hitung (43,653) > F tabel (3,08), dapat disimpulkan bahwa variabel 

minat belajar dan lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar dengan diperoleh koefisien korelasi ganda sebesar 0,679 dan 

koefisien determinasi sebesar 46,1 %. Serta menurut Tarleton (2019) dalam 

penelitian, siswa yang memiliki minat dan lingkungan keluarga yang baik, itu 

menguntungkan bagi siswa pada belajarnya, namun apabila siswa tidak memiki 

minat dan lingkungan keluarga yang kurang baik, maka siswa akan kesulitan 

dalam belajarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar dan 

lingkungan keluarga secara bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kesulitan belajar online pada siswa SMA/SMK di Desa Sribit, 

Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo 

Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penelitian Kabupaten Sragen, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 
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a. Hipotesis pertama telah terbukti bahwa terdapat negatif pengaruh minat belajar 

online terhadap kesulitan belajar online siswa yang tinggal di Desa Sribit 

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penelitian 

menyatakan bahwa minat belajar memiliki pengaruh atau Sumbangan Efektif 

(SE) sebesar 30,9 % terhadap kesulitan belajar online. 

b. Hipotesis kedua telah terbukti bahwa terdapat pengaruh negatif lingkungan 

keluarga terhadap kesulitan belajar online siswa yang tinggal di Desa Sribit 

Kecamatan Sidoharjo menyatakan bahwa lingkungan keluarga memiliki 

pengaruh atau Sumbangan Efektif (SE) serbesar 17,7 % terhadap kesulitan 

belajar online. 

c. Hipotesis ketiga telah terbukti bahwa terdapat pengaruh negatif minat belajar 

online dan lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar online siswa yang 

tinggal di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Berdasarkan 

total Sumbangan Efektif (SE) bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat sebesar  48,6 % dengan sisanya 51,4 % 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang 

diberikan sebagai berikut. 

a. Diharapkan siswa dapat belajar dari situasi kesulitan belajar online yang ada, 

hal tersebut akan menjadikan siswa belajar lebih giat.  

b. Diharapkan siswa memperhatikan minat belajar selama pandemi, dengan 

meningkatkan minat belajar secara online, siswa tidak merasa kesulitan dalam 

belajar dan melatih tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian diluar 

variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini,sehingga akan 

diperoleh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar online. 
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