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ABSTRAK 

 

DIRGA ADITYA HENDRAWAN, 8105118077, Pengaruh Lingkungan 

Keluarga dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa. Skripsi, Jakarta: 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan keluarga 

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa berdasarkan data dan fakta yang 

valid dan dapat dipercaya. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 8 Jakarta. 

Metode yang digunakan adalah kuisioner. Sampel penelitian ini adalah siswa 

kelas X Akuntansi SMK Negeri 8 Jakarta berjumlah 82 siswa. Sampel diambil 

dengan menggunakan teknik Proportionate Random Sampling. Teknik analisis 

data menggunakan regresi sederhana dengan uji hipotesis uji t. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa diperoleh Y = 0,867 + 0,338X1 + 0,248X2. Dari persamaan 

tersebut menunjukkan apabila lingkungan keluarga (X1) dan motivasi belajar (X2) 

mengalami peningkatan masing – masing sebesar 1 poin, maka hasil belajar (Y) 

akan meningkat sebesar 0,338 dan 0,248 dengan asumsi nilai koefisien X1 dan X2 

tetap. Namun hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar r = skor ini menunjukan 

bahwa lingkungan keluarga dan motivasi belajar memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan kontribusi sebesar 51,5%, dan 

sisanya 48,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan keluarga dan motivasi belajar memiliki pengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas X SMK Negeri 8 Jakarta. 

Kata Kunci : Lingkungan Keluarga, Motivasi Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 

 

DIRGA ADITYA HENDRAWAN, 8105118077, Affects the Family 

Environment and Learning Motivation towards Student Learning Outcomes. 

Thesis, Jakarta: Faculty of Economics, State University Jakarta, 2018. 

This study aims to determine the influence between family environment and 

learning motivation on student learning outcomes based on valid and reliable 

data and facts. This research was conducted at SMK Negeri 8 Jakarta. The 

method used is a questionnaire. The sample of this study was 82 students of Class 

X Accounting SMK Negeri 8 Jakarta. Samples were taken using the Proportionate 

Random Sampling technique. Data analysis techniques using simple regression 

with t test hypothesis test. The results showed that Y = 0,867 + 0,338X1 + 

0,248X2. From the equation shows if the family environment (X1) and learning 

motivation (X2) has increased by 1 point each, then learning outcomes (Y) will 

increase by 0.338 and 0.248 assuming the coefficient values X1 and X2 remain. 

But the results of the calculation of the correlation coefficient of r = this score 

shows that the family environment and learning motivation have a significant 

influence on student learning outcomes with a contribution of 51.5%, and the 

remaining 48.5% are influenced by other factors. From the results of the study it 

can be concluded that the family environment and learning motivation have a 

significant influence on the learning outcomes of class X SMK Negeri 8 Jakarta. 

Keywords: Family Environment, Learning Motivation, Learning Outcomes 



 



 



LEMBAR MOTTO 

 

 
“Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama.” 

Lao Tzu 

 

 
“Jika Anda mengatakan kebenaran, Anda tidak harus mengingat apa pun.” 

Mark Twain 

 

 
“Mempelajari sesuatu tidak pernah melelahkan pikiran.” 

Leonardo Da Vinci 

 

 
“Dua pejuang yang paling kuat adalah kesabaran dan waktu.” 

Leo Tolstoy 

 

 
“Kepemimpinan adalah seni mendapatkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang ingin 

dilakukan karena dia ingin melakukannya.” 

Dwight D. Eisenhower 

 

 
“Konsentrasikan semua pikiran Anda pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Sinar matahari 

tidak akan membakar kecuali jika difokuskan.” 

Alexander Graham Bell 

 

 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit.” 

Soekarno 



LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 
Dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa berikan 

Aku persembahkan karya ini untuk... 

Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya hingga aku bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Kemudian aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku 

yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya agar menjadi orang yang bermanfaat dan 

sukses dikemudian hari. Untuk kakakku yang telah memberikan semangat agar tidak menyerah 

mengerjakan skripsi ini. 

Serta untuk semua teman – teman yang selalu mau membantuku dalam pengerjaan skripsi ini. 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 

skripsi dengan baik. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini penulis memperoleh bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih 
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membimbing serta memberikan saran dalam pembuatan proposal skripsi ini. 

3. Ati Sumiati, MM selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk 

membimbing serta memberikan saran dalam pembuatan proposal skripsi ini. 
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