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ABSTRAK 

FAZRIYAH, Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah terhadap 

Hasil Belajar Mata pelajaran Administrasi Umum di SMK Negeri 22 Jakarta.  

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selama 

6 bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Juli 2019. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan 

Sekolah terhadap Hasil Belajar Mata pelajaran Administrasi Umum di SMK 

Negeri 22 Jakarta. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode survey 

dengan pendekatan Regresi , populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 

X di SMK Negeri 22 Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

dengan teknik Random Sampling sebanyak 135 orang. Persamaan regresi yang 

dihasilkan adalah Ŷ = 26,731  + 0,342 X1 + 0,501X2 . Uji persyaratan analisis 

yaitu uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Sminov dengan tingkat signifikansi 

(α) = 5% atau 0,05 dan menghasilkan tingkat signifikan 0,74. Karena tingkat 

signifikansi ketiga variabel tersebut > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.Uji 

linieritas regresi Y atas X1 dan Y atas X2 menghasilkan nilai signifikansi pada 

Linearity, yaitu 0,000< 0,05, sehingga disimpulkan bahwa memiliki hubungan 

yang linier. Dari uji keberartian regresi Y atas X1 dan X2 menghasilkan Fhitung> 

Ftabel, yaitu 67,760 >3,06, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 

tersebut signifikan. Selanjutnya, dilakukan uji t dan dihasilkan Y atas X1 thitung = 

4,141 dan ttabel = 1,65648 , Y atas X2 thitung = 7,224  dan ttabel = 1,65648. Jadi, 

terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap hasil belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

terhadap hasil belajar. Koefisien determinasi Y atas X1 dan X2 yang diperoleh 

sebesar 0,507 yang menunjukkan bahwa 50,7% variabel hasil belajar ditentukan 

oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Sementara itu, sisanya 49,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata kunci: Hasil Belajar, Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah 
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ABSTRACT 

FAZRIYAH,The Influence Of The Family Environment And School Environment 

On The Learning Outcomes Of General Administration At Smkn 22 Jakarta. 

This research was conducted in The Faculty of Economics Student in State 

University of Jakarta, for 6 months, starting from January to July 2019. The 

purpose of this study is to determine theThe Influence Of The Family Environment 

And School Environment On The Learning Outcomes Of General Administration 

At Smkn 22 Jakarta. The research method used is survey method with thelinear 

regression, population used are all study in the SMKN 22 Jakarta. The sampling 

technique used technique of random sampling as many as 135 people. The 

resulting regression equation is Ŷ = 26,731  + 0,342 X1 + 0,501X2. Test 

requirements analysis that estimates the error normality test regression of Y on X1 

with Kolmogorov-Smimov test with significance level (α) = 5% or 0,05 estimates 

significance of  produce a significant Unstandardized residual 0.74.Testing 

linearity of regression Y on X1 and Y on X2 yields a significance value on 

Linearity, that is 0,000 <0.05, so it is concluded that it has a linear relationship. 

Hypothesis testing from the significance regression Y on X1 and X2 produces 

Fcount> Ftable which, 67,760 >3,06,so that it can be concluded that the regression 

equation is significant. Furthermore, the t test and Y above X1 thitung = 4.141 and 

ttable = 1.65648, Y over X2 thitung = 7.224 and t table = 1.65648. So, there is a 

positive and significant influence on the family environment and school 

environment on learning outcomes.Thus, there is a positive and significant The 

Influence Of The Family Environment And School Environment On The Learning 

Outcomes Of General Administration At Smkn 22 Jakarta. The coefficient of 

determination Y on X1 and X2 obtained by 0,507 indicating which shows that 

50.7% of the learning outcome variables are determined by the family 

environment and school environment. Meanwhile, the remaining 49.3% is 

influenced by other factors. 

 

Key word: Family Environment, School Environment, Outcome  
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

“balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”(Ali Bin Abi Thalib) 

 

“jangan pernah membuat keputusan saat  marah dan jangan pernah berjanji saat 

kamu bahagia” (Ali Bin Abi Thalib) 

 

“Teruslah berbuat baik meski itu melelahkann karena lelahnya akan hilang 

sedangkan pahalanyainsya allah akan selalu ada” (Ust. Hanan Attaki, Lc,) 

  

 

“(Jangan batasi keyakinan kita kepada Allah SWT dengan kata  mungkin)”  (Ust. 

Hanan Attaki, Lc,) 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

Mama, Bapak dan adik-adik, nenek  tercinta yang selalu setia tiada henti 

menyayangi dan mendampingi dengan tulus, mendukung dalam memberikan 

moril dan materil selama hidup saya, selalu mendoakan saya, selalu 

menyemangati saya untuk dapat meraih cita-cita agar menjadi pribadi yang 

bermanfaat. Saya persembahkan juga skripsi saya ini untuk Pak Nurdin dan Bu 

Dita Puruwita yang telah banyak berjasa dalam membimbing, sehingga skripsi ini 

terselesaikan. 

Semoga kehidupan kita dipenuhi keberkahan dan selamat di dunia maupun 

akhirat, serta dapat berkumpul di Surga-Nya dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi banyak orang. 
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