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ABSTRAK 

 

MELA SURAH MANIAR. Hubungan antara Lingkungan Keluarga dan 

Kebiasaan Belajar dengan Prestasi Belajar pada siswa kelas XI SMK Negeri 31 

Jakarta. 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 31 Jakarta pada siswa kelas XI selama 

Empat bulan terhitung sejak Januari2017 sampai dengan April 2017. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara lingkungan keluarga dan 

kebiasaan belajar dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI SMK Negeri 31 

Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK 

Negeri 31 Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan 

teknik acak sederhana sebanyak 110 siswa. Persamaan regresi yang dihasilkan 

antara X1 dengan Y adalahŶ = 59,14 + 0,34X1 Uji persyaratan analisis yaitu uji 

normalitas galat taksiran  regresi Y atas X1 dengan uji Lilliefors menghasilkan 

Lhitung = 0,069 dan Ltabeluntuk n=110 maka galat taksiran Y atas X1 berdistribusi 

normal. Dari uji keberartian regresi menghasilkan 80,68> 1,92, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi 

product moment dari Pearson menghasilkan rxy0,654 selanjutnya uji keberartian 

koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 8,982 dan ttabel 

= 1,685 dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,654 

adalah positif dan signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,4276 

yang menunjukan bahwa 42,76% variabel prestasi belajar ditentukan oleh 

lingkungan keluarga. Sedangkan, persamaan regresi yang dihasilkan antara X2 

dengan Y adalah Ŷ = 52,10 + 0,43X2 Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas 

galat taksiran regresi Y atas X2 dengan uji Lilliefors menghasilkan Lhitung= 0,041, 

sedangkan Ltabel untuk n=110 maka galat taksiran Y atas X2 berdistribusi normal. 

Dari uji keberartian regresi menghasilkan 81,80> 1,92, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi 

product moment dari Pearson menghasilkan rxy0,657 selanjutnya uji keberartian 

koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 9,045 dan ttabel 

= 1,685 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,657 

adalah positif dan signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,4310 

yang menunjukan bahwa 43,10% variabel prestasi belajar ditentukan oleh 

kebiasaan belajar. 

Kata kunci : Prestasi Belajar, Lingkungan Keluarga, Kebiasaan Belajar 
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ABSTRACT 

 

MELA SURAH MANIAR. The Correlation between Family Environment and 

Study Habit on Academic Achievement in Students of class XI at SMKNegeri 31 

Jakarta. 

This research was conducted in SMK Negeri 31 Jakarta on student of class XI for 

four months, starting from January 2017 to April 2017. The purpose of this study 

is to determine correlation between Family Environment and Study Habit on 

Academic Achievement in Students of class XI at SMKNegeri 31 Jakarta. The 

research method used is survey method with the correlational approach, 

population used are all student of class XI SMK Negeri 31 Jakarta. The sampling 

technique used simple random sampling as many as 110 people. The resulting 

regression equation is Ŷ = 59,14 + 0,34X1 and Ŷ = 52,10 + 0,43X2. Tesr 

requerements analysis that estimates the error normality test regression of Y on X 

with the test Liliefors produce Lcount = 0,069 for Y on X1 and Lcount = 0,041 for Y 

on X2, while Ltable for n=110 at 0,05 significant level is 0,083 because Lcount < Ltable 

the estimated error normality of Y over X normally distribution. Testing Linearity 

of regression produces Fcount <Ftable is 1,20 < 1,70 for X1 and 1,30 < 1,70 for X2, 

so it is concluded that the linear equation regression. Hypothesis testing from the 

significance regression produces Fcount >Ftable  which 80,68 > 1,92 for X1 and 

81,80 > 1,92 for X2, meaning that the regression equation is the significant. 

Correlation coefficient of Pearson Product Moment generating rxy 0,654 for X1 

and rxy 0,657 for X2, than perfomed the test significance correlation coefficient 

using t test and the resulting tcount > ttable, tcount = 8,982 for X1 and ttable = 1,685 for 

X2,. It can conclude that the correlation coefficient rxy = 0,654 for X1 and rxy = 0,657 

for X2 is positive and significant. The coefficient of determination obtain for is 

0,4276 which snow that 42,76% of the variant of Academic Achievement is 

determined by Family Environment and 0,4310 which snow that 43,10% of the 

variant of Academic Achievement is determined by Study Habit. 

 

Keyword :Academic Achievement, Family Environment, Study Habit 
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LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga 

mereka mengubah diri mereka sendiri” –  

(Q.S. Ar-Ra’d:11) 

 

 

 

Rumus Sukses: Kerja x Ibadah x Yakin = Hasil 

(NN) 

 

 

 

“If you born poor it’s nou your mistake. But if you die poor it’s your 

mistake’ 

(Bill Gates) 
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