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ABSTRAK 

 

GANESA HIDAYAH. Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Minat Menjadi Guru 

Terhadap Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Di Sekolah 

Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Panca Sakti Kampus I Bekasi. 

Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Program Studi Pendidikan Ekonomi. 

Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta.2015 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, lingkungan keluarga, minat menjadi 

guru, prestasi belajar dan menguji pengaruh lingkungan keluarga dan minat menjadi 

guru terhadap prestasi belajar pada mahasiswa prodi pendidikan ekonomi di STKIP 

Panca Sakti Kampus I Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei  dengan pendekatan expost facto. Pengumpulan data lingkungan 

keluarga dan minat menjadi guru pada mahasiswa digunakan angket kuesioner. 

Sedangkan metode dokumentasi untuk data prestasi belajar mahasiswa dengan cara 

mengambil data lapangan (sekunder) dari program studi Pendidikan Ekonomi di 

STKIP Panca Sakti Kampus I Bekasi. Sedangkan metode analisis data 

menggunakkan analisis jalur (path analisys). Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa: 

(a) pengaruh langsung antara lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 

mahasiswa di STKIP Panca Sakti Kampus I Bekasi sebesar 22,8%. (b) pengaruh 

langsung antara minat menjadi guru terhadap prestasi belajar di STKIP Panca Sakti 

Kampus I Bekasi sebesar 16,4% (c) pengaruh tidak langsung antara lingkungan 

keluarga terhadap prestasi belajar yang dimoderatori oleh minat menjadi guru 

berkontribusi sebesar 0,144. 
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ABSTRACT 

GANESA HIDAYAH .The influence of family environment and interest in becoming 

a teacher against the achievements of learning student on prodi economic of 

education in Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan ( STKIP ) Panca Sakti 

Kampus I Bekasi. The concentration of economic education cooperatives .The studies 

Program economic of education .The department of economy and administration .The 

faculty of economics . State university of Jakarta.2015 

This research aims to describe , family environment , interest in being teachers , 

achievement of learning and test the influence of family environment and the interest 

of becoming a teacher to the achievement of learning in students prodi economic 

education in STKIP Panca Sakti Kampus I Bekasi .The methodology used in this 

research is a method of the survey with the approach expost facto capital .Data 

collection family environment and the interest of becoming a teacher at a student 

used poll questionnaires .While a method of documentation to data student learning 

achievements by means of taking data ( secondary field of education study program 

at economic STKIP Panca Sakti Kampus I Bekasi .While a method of analysis of data 

used path analisys. The results of the analysis shows that: ( a ) influence directly 

between the family environment to learn students achievement in STKIP Panca Sakti 

Kampus I Bekasi of 22,8 % . ( b ) a direct influence between the interest of becoming 

a teacher to learning achievement in STKIP Panca Sakti Kampus I Bekasi of 16.4%. 

(c) influence indirectly between the family environment to learn students achievement 

in STKIP Panca Sakti Kampus I Bekasi of 14,4% . 
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