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ABSTRAK

Pola pembelajaran yang sudah berubah setelah pandemic corona, maka para guru dan
murid serta orang tua mulai mengarahkan pola belajar melalui daring. Penyesuaian
yang telah dilakukan perlu dievaluasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan pengaruh media pembelajaran daring terhadap hasil belajar daring
pada mata pelajaran ekonomi, Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian kuantitatif. Data diperoleh melalui angket dan wawancara. Dalam penelitian
ini pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh 76 siswa.Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling. Data yang
diperoleh diolah melalui uji klasik ( Normalitas dan Linearitas). Data yang sudah diolah
uji klasik diolah lagi melalui uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan ada
pengaruh pengaruh media pembelajaran daring terhadap hasil belajar daring pada
mata pelajaran ekonomi, ada pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar daring
pada mata pelajaran ekonomi,dan ada pengaruh media pembelajaran daring dan peran
orang tua terhadap hasil belajar daring pada mata pelajaran ekonomi.
Kata Kunci :hasil belajar daring; Media daring ; peran orang tua
ABSTRACT

Learning patterns have changed after the corona pandemic, so teachers and students as
well as parents have begun to direct online learning patterns. The adjustments that have
been made need to be evaluated. The purpose of this study is to describe the influence of
online learning media on online learning outcomes in economic subjects. The research
method used is quantitative research methods. Data were obtained through questionnaires
and interviews. In this study, sampling using the Slovin formula was obtained by 76
students. The sampling technique used the proportional random sampling technique. The
data obtained were processed through the classical test (normality and linearity). The data
that has been processed by the classical test is processed again through multiple regression
tests. The results showed that there was an influence of online learning media on online
learning outcomes in economic subjects, there was an influence of the role of parents on
online learning outcomes in economic subjects, and there was an influence of online
learning media and the role of parents on online learning outcomes in economics subjects.
.
Keywords: online learning outcomes; online media; the role of parents
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PENDAHULUAN
Menteri pendidikan dan kebudayaan menyatakan pembelajaran daring sebagai proses
penyesuaian dengan teknologi. Penyesuaian dengan teknologi bagi para siswa adalah hal
yang jauh lebih mudah. Apalagi, saat ini sekolah berhadapan dengan generasi Z. Generasi
yang atau teknologi digital. Karena itu, smelek akan literasi digital dengan berbagai
teknologi maju.Penyesuaian digital dapat mendukung anak-anak untuk pindah ke era industri
4.0. Saat ini anak-anak belum merasa bahwa era industri 4.0 membuat efisiensi waktu dan
biaya.
Para siswa tidak dimungkinkan pergi kesekolah, dikarenakan Pandemi corona yang
berkepanjangan.Keberadaan virus corona memang menghambat kegiatan belajar mengajar
yang biasanya berlangsung tatap muka(Kahfi, 2020). Para siswa tidak menggunakan moda
transportasi lag ke sekolah. Gawai sebagai penghubung utama dalam proses belajar, sekaigus
menjadi media pembelajaran daring. Dunia maya yang sudah sangat melekat dengan generasi
Z,memungkinkan siswa dapat menggunakan pembelajaran daring dengan baik. Program ang
digunakan harus disesuaikan dengan kondisi disekitar sekolah (Ati dkk., 2021).
Guru sebagai motivator pembelajaran, tak luput dari adaptasi. Peran guru secara fisik
berkurang. Peran itu sudah diganti dengan teknologi internet dan teknologi program yang
modern. Guru dimunkinkan untuk membuat aplikasi dan media pembelajaran daring yang
dapat meningkatkan gairah belajar siswa. Banyak aplikasi yang tersedia seperti Moodle,
Googleclassroom dan aplikasi lain. Guru juga beradaptasi untuk melakukan asesmen
seberapa banyak materi, nilai dan value yang akan dijadikan bahan ajar agar anak-anak tetap
belajar dalam situasi yang nyaman dan menyenangkan. Guru juga akan berusaha agar semua
siswa dapat mengerjakan tugas tanpa harus membebani anak-anak dan tetap memperhatikan
kondisi tiap-tiap anak.
Disamping itu guru yang dapat memotivasi belajar para siswa, dapat memberikan
media pembelajaran daring bagi para siswa. Pengetahuan dan kemapuan guru tidak dapat
dipisahkan dengan metode yang digunakan didalam kelas(Juita & Widiyarto, 2019). Hal ini
penting, sebab media sebagai alat bantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang akan
bermuara pada hasil belajar siswa. . Salah satu mata pelajaran yang esensi pada siswa SMA
IPS adalah mata pelajaran Ekonomi. Mata pelajaran Ekonomi merupakan mata pelajaran inti
pada siswa SMA .
Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang bersumber dari perilaku
ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsepkonsep ilmu ekonomi yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Oleh karena itu mata
pelajaran ini perlu media ang efektif dalam pembelajaran daring. Pada era pembelajaran
daring, ada rasa kwatir pada orang tua sat siswa mulai menggunakan gawai .Rasa khawatir
itu timbul atas dasar siswa akan ketagihan bermain gawai, bermain game, mengakses situs
situs orang dewasa, serta konten-konten kekerasan. Disamping itu banyak penggunaan media
sosial yang dapat melanggar hukum serrta pelaggaran undang-undang ITE.
Orang tua pun memiliki tanggung jawab mendampingi, memberikan masukan, dan
mengawasi anak-anak dalam memanfaatkan penggunaan gawai pada era pembelajaran daring
ini. Orang tua perlu membuka komunikasi yang dialogis dan membangun keterbukaan agar
anak dapat menyeimbangkan belajar daring dan refreshing. Hal itu mengingat anak
mengakses internet di rumah dan tidak jarang pula di tengah-tengah belajar atau sesudah
belajar anak-anak berselancar di dunia maya, bermain game, atau mengakses media sosial
lainnya. Orang tua perlu mendorong anak-anak agar dapat bertanggung jawab terhadap
pemanfaatan gawai untuk hal-hal yang produktif(Umar, 2015). Kemampuan mengatur diri itu
akan menjadi kecerdasan emosi anak untuk menghadapi era industri 4.0.
Namun tidak semua orang tua yang dapat mendampingi putra/I mereka. Pengawasan
sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan gawai. Para orang tua yang sibuk untuk
mencari nafkah sehari-hari tidak dapat mendampingi putra/I mereka dengan rutin.,peran
orangtua juga sangat diperlukan utuk memberikan edukasi kepada anak–anaknya yang masih
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belum bisa memahami tentang pandemi yang sedang mewabah(Cahyati & Kusumah, 2020).
Jika orang tua tidak dapat mendampingi anak dalam pembelajran dirumah, maka akan timbul
permasalahan pada anak, seperti, anak bingung dalam menerapkan system belajar jarak jauh,
potensi aak untuk mengakses situs yang dilarang dan sebagainya.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendeskripsikan pengaruh media
pembelajaran daring terhadap hasil belajar daring pada mata pelajaran ekonomi, pengaruah
peran orang tua terhadap hasil belajar daring pada mata pelajaran ekonomi,dan pengaruah
media pembelajaran daring dan peran orang tua terhadap hasil belajar daring pada mata
pelajaran Ekonomi.

METODE PENELITIAN
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI tahun
ajaran 2019 di SMAN Terbuka 14 Kota Bekasi, sejumlah 316 siswa. Dalam penelitian ini
pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh 76 siswa.Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling . Data media
pembelajaran daring diambil melalui angket. Media pembelajaran daring yang digunakan
oleh guru adalah animasi dan video pembelajaran. Data variabel peran orang tua diambil
melalui pengisian angket. Sedangkan variabel hasil belajar mata pelajaran Ekonomi dimbil
melalui data sekunder, yaitu hasil nilai rapot. Metode pengumpulan data menggunakan
metode tes, angket, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan teknik
deskriptif analisis dan analisis regresi linear berganda. Data diuji terlebih dahulu dengan uji
klasik ( normalitas dan multikolinieritas )

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tabel berikut ini dijelaskan hasil uji asumsi , normalitas dan multikolinieritas.
Tabel 1. Uji Normalitas
Unstandardized
residual
N
76
Normal Parameter Mean
.000000
Std.deviation 2.872321345
Absolute
0.96
Positive
0.78
Negative
-0.75
Test statistic
0.96
Asymp.Sig.(2
tailed)
.200cd
Pada tabel 1 , nampak nilai N( sampel) sebanyak 76, nilai rata-rata sebesar 0 , standar deviasi
sebesar 2.872321345 . sedangkan nilai sig. sebesr 0.200 > 0.05. Nilai tersebut menandakan
bahwa data yang diolah berdistribusi normal.

Tabel.2 Uji Kolinieritas
Collinearity Statistic
Model
1

Tolerance

VIF

(Constant)
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.667
.674

1.256
1.384

Variabel X1 yaitu media pembelajaran daring dan peran orang tua memiiki nilai VIF tidak
melebihi 4 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel media
pembelajaran daring dan peran orang tua.
Tabel 3. Coefficient

Model
Constant
X1
X2

B
7.218
.219
.017

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
Beta
3.013
0.74 -919
0.47 .042

Standardized
Coefficients
t
2.127
-1.616
.356

Sig.
.009
.118
.723

Berdasarkan output data di atas, menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel pada
level signifikansi lebih besar dari 𝛼 = 0,05 yaitu X1 = 0,118 dan X2 = 0,723 > 0,05
sehingga penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti.
Pada variabel media pembelajaran daring nilai Sig. sebesar 0.118 > 0.05 , artinya
media pembelajaran daring berpengaruh pada hasil belajar mata pelajaran Ekonomi.
Demikian pula dengan variabel peran orang tua yang mempunyai nilai Sig sebesar 0.723 >
0.05 , artinya peran orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi.
Sementara itu nilai B pada X1 sebesar 0.219, dan X2 sebesar 0.017. Pada nilai std. error pada
X1 sebesar 0.74 dan X2 sebesar 47.
Selanjutnya (Dewi dkk., 2013) menyatakan bahwa usaha orang tua dalam mengatasi
hambatan membimbing anak adalah orang tua berusaha meluangkan waktu untuk mengawas
anak dan memberikan bimbingan kepada anak. Sedangkan (Rahman, 2014) pada hasil
penelitiannya menyatakan bahwa keterlibatan orang tua melalui komite sekolah dapat
memberikan pengaruh terhadap luaran kompetensi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa
sebagai hasil dari program sekolah yang efektif. Keberagaman bentuk dan pola keterlibatan
orang tua di sekolah dalam membentuk ketiga kompetensi tersebut perlu digali lebih lanjut.
Begitu pula dengan (Sutoyo, 2017).
menyatakan bahwa untuk mendukung
pencapaian prestasi belajar anak, maka perananorangtua sangat menentukan keberhasilan
belajar. Selain itu memiliki peran sedang dalam memotivasi belajar adalah orangtua masih
bisa melaksanakan perannya dalam memotivasi anak.

Tabel 4. Tabel Model Summary
Adjusted
R
Model

R
1

R
Square
Square
623
388 .374

Std.Error of
the Estimate
43.072

Pada tabel R square nampak nilai square sebesar 0.374. Dapat dikatakan bahwa
pengaruh media pembelajaran dan peran orang tua sebesar 37.4 % , sedangkan sisanya
sebesar dipengaruhi variabel lain.
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Selanjutnya, Pembelajaran media daring dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal
tertuang pada hasil peneitian yang dilakukan oleh (E. Dewa, dkk 2020)menyatakan
pembelajaran yang didukung dengan penggunaan mediapembelajaran maka akan
meningkatkan minat belajar dan hasilbelajar peserta didik. Menurut teori, pembelajaran
daring mempunyai kelebihan yaitu menjadikan peserta didik lebih aktif . Namun walupun
emikian pandemi Covid-19 memberikan perubahan signifikan pada berbagai sektor, termasuk
sektor pendidikan(Abdul Latip, 2020)
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