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ABSTRAK 

SISKA MAISARAH. Hubungan antara Lingkungan Belajar dan Kesiapan Belajar 

dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi pada Siswa Kelas X di 

SMK Negeri 62 Jakarta, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk 

memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang tepat, sahih, valid, serta dapat 

dipercaya dan diandalkan tentang hubungan lingkungan belajar dan kesiapan 

belajar dengan hasil belajar mata pelajaran pengantar akuntansi pada siswa kelas x 

di SMK Negeri 62 Jakarta. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 62 Jakarta. 

Selama empat bulan terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

korelasional, populasi yang digunakan adalah Siswa Kelas X SMK Negeri 62 

Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik acak 

sederhana sebanyak 100 siswa. Persamaan regresi yang dihasilkan antara X1 dengan 

Y adalah Ŷ = 46,44 + 0,49X1. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat 

taksiran regresi Y atas X1 dengan uji Liliefors menghasilkan Lhitug = 0,046, 

sedangkan Ltabel untuk n = 100 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,0886 karena Lhitug 

< Ltabel maka galat taksiran berdistribusi normal. Uji linieritas regresi menghasilkan 

Fhitung < Ftabel yaitu 1,00 < 1,53 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi tersebut signifikan. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel 

yaitu, 66,82 > 3,94 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut 

linier. Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,637 

selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t 

dan dihasilkan thitung = 8,175 dan ttabel = 1,67 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa koefisien korelasi rxy = 0,637 adalah positif dan signifikan. Koefisien 

determinasi diperoleh sebesar 0,4054 yang menunjukan bahwa 40,54% variabel 

hasil belajar ditentukan oleh lingkungan belajar. Persamaan regresi yang dihasilkan 

antara X2 dengan Y adalah Ŷ = 49,91 + 0,46X2. Uji persyaratan analisis yaitu uji 

normalitas galat taksiran regresi Y atas X2 dengan uji Liliefors menghasilkan Lhitug 

= 0,046, sedangkan Ltabel untuk n = 100 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,0886 

karena Lhitug < Ltabel maka galat taksiran berdistribusi normal. Uji linearitas regresi 

menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 0,19 < 1,72 sehingga disimpulkan bahwa 

persamaan regresi tersebut linier. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitng > 

Ftabel yaitu 75,45 > 3,94 sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi tersebut 

signifikan. Koefisien korelasi product moment dari Pearson menghasilkan rxy = 

0,660 selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 

menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 8,686 dan ttabel = 1,685. Dengan demilian 

dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,660 adalah positif dan 

signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,4350 yang menunjukan 

bahwa 43,50% variabel hasil belajar ditentukan oleh kesiapan belajar. 

Kata kunci : Hasil Belajar, Lingkungan Belajar, Kesiapan Belajar 
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ABSTRACT 

SISKA MAISARAH. Correlation Between the Learning Environment and 

Learning Readiness on Academic Outcome Accounting Principles in Students X of 

SMK Negeri 62 Jakarta. Skirpsi. Jakarta: Study Program of Commerce Education, 

Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 

This study aims to obtain empirical data and facts that are appropriate, valid, and 

reliable and about the correlation between the learning environment and learning 

readiness on academic outcome in students of SMK Negeri 62 Jakarta. This 

research was held at SMK Negeri 62 Jakarta. For four months starting from March 

2017 to June 2017. The research method is survey with correlational approach, the 

population are students of class X SMK Negeri 62 Jakarta. Used simple random 

technique sampling of 100 students. Meanwhile, the analysis technique of this 

research using simple linear regression. The resulting regression equation is Ŷ = 

46,44 + 0,49X1. The requitment the analysis that estimatted error normality test 

regretion of Y on X1 with the Liliefors Lcount = 0,046, while Ltable for n = 100 at 0,05 

significant level 0,0886 because Lcount < Ltable, the estimated error of Y over X1 is 

normal distribution. Testing linearity of regretion produces Fcount < Ftable is 1,00 < 

1,53 so it is conclued that the equation regretission is linear.  The significance 

regression test for Fcount > Ftable is 66,82 > 3,94 so it is conclued that the equation 

regretission is linear. Coeficient correlation of Product Moment generatting rxy = 

0,637 and the correlation significantce test using tcount = 8,175 dan ttable = 1,67 so 

it is conclued that corellation coefficient is so possitive & significance. 

Determonation coefficient obtained 0,4054 and it indicated that 40,54% of the 

outcome academic with learning environment. The resulting regression equation is 

Ŷ = 49,91 + 0,46X2. The requitment the analysis that estimatted error normality 

test regretion of Y on X1 with the Liliefors Lcount = 0,046, while Ltable for n = 100 at 

0,05 significant level 0,0886 because Lcount < Ltable, the estimated error of Y over X2 

is normal distribution. Testing linearity of regretion produces Fcount < Ftable is 0,19 

< 1,72 so it is conclued that the equation regretission is linear.  The significance 

regression test for Fcount > Ftable is 75,45 > 3,94 so it is conclued that the equation 

regretission is linear. Coeficient correlation of product moment generatting rxy = 

0,6060 and the correlation significantce test using tcount = 8,686 dan ttable = 1,67 so 

it is conclued that corellation coefficient is so possitive & significance. 

Determonation coefficient obtained 0,4350 and it indicated that 43,50% of the 

outcome academic with learning readiness. 

 

Keyword: Academic Outcome, Learning Environment, Learning Readiness  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri 

pula” 

(QS. Al-Isra’:7) 

 

 

“Keberhasilan terbesarmu bukanlah tidak pernah gagal, namun selalu 
bangkit disaat kamu gagal” 

 

 

“Do your best at any moment that you have” 

-NN 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kakak, adik, keluarga, 

sabahat, teman dan semua orang disekitar saya. Terimakasih atas perhatian, kasih 

sayang, doa dan segala yang terbaik yang selalu diberikan demi kesuksesan saya.  
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