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ABSTRAK 

Hartini. 2009. “Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal Siswa Terhadap Prestasi 
Belajar Akuntansi Siswa Kelas X1 SMA PGRI 2 Kayen Pati”. Jurusan 
Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I Drs. Tarsis Tarmudji M.M, dan Dosen Pembimbing II Indah 
Fajarini SW, S.E, M.Si. Akt. 
 
Kata kunci: lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat 
 
 Prestasi akademi adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan 
pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan 
biasanya ditentukan melalaui pengukuran dan penilaian. Prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat. Permasalahan dari penelitian tersebut adalah (1) Adakah pengaruh 
Lingkungan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI 
Program Studi IPS SMA PRGI Kayen Pati?. (2) Adakah Pengaruh Lingkungan 
Masyarakat Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Program Studi 
IPS SMA PRGI Kayen Pati Secara Parsial dan Silmutan?.  

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah siswa kelas XI SMA PGRI 2 
Kayen Pati, yaitu berjumlah 146 siswa yang terbagi menjadi 3 kelas.. Variabel 
dalam penelitian ini lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan garis regresi  Y = 
46,565 + 0,242X1 + 0,284X2, untuk mengetahui adakah pengaruh antara 
lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar. 
Koefisien-koefisien regresi tersebut diuji menggunakan uji parsial dan diperoleh 
thitung untuk variabel lingkungan keluarga sebesar 3,834 dengan p value 0,000, 
karena p value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dapat dsimpulkan bahwa Ha 
diterima, bahwa thitung untuk variabel lingkungan masyarakat sebesar 3,775 
dengan p value 0,000, karena p value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dapat 
dsimpulkan bahwa Ha diterima. Uji F diperoleh Fhitung = 56,346 dengan p value 
sebesar 0,000, karena p value < 0,05 maka maka model regresi dapat dipakai 
untuk memprediksi prestasi belajar akuntansi peserta didik. Untuk menguji tingkat 
signifikansi berdasarkan Uji tabelFF 1 . Pada  = 5% dengan dk pembilang 2 dan 
dk penyebut n-2= 143 diperoleh tabelF  = 3,06, ternyata tabelFF 1  adalah (56,346 
 3,06), berarti Ha diterima ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 
keluarga (X1) dan lingkungan masyarakat (X2) terhadap prestasi belajar akuntansi 
(Y).  diperoleh harga 2R sebesar 44,1% yang menunjukan bahwa proporsi variabel 
prestasi belajar dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan keluarga dan 
lingkungan masyarakat sebesar 44,1% sedangkan sisanya sebesar 55,9% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
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bahwa besarnya kontribusi lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 
akuntansi sebesar (0,305) 2 x 100% = 9,3025% dan besarnya kontribusi 
lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar (0,301) 2 x 
100% = 9,0601%.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lingkungan 
keluarga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi belajar 
akuntansi dibandingkan dengan variabel lingkungan masyarakat, diperlukan 
kerjasama antara orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang 
baik agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap anak/siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menarik untuk selalu dibicarakan 

dari waktu ke waktu. Setiap kemajuan yang ada di dunia ini tidak terlepas dari peranan 

pendidikan, yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara. 

Pendidikan dapat ditempuh melalui tiga jalur yaitu pendidikan informal, formal 

dan non formal. Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di lingkungan 

masyarakat, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar seseorang tersebut 

berada. Formal merupakan pendidikan yang dimulai dari jenjang terendah hingga 

tertinggi yang harus ditempuh dengan serangkaian persyaratan tertentu. Sedangkan 

pendidikan non formal merupakan jenjang pendidikan yang diperoleh jika seseorang 

masuk dalam sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi memberi dan meningkatkan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk kompetisi dalam meraih kesuksesan hidup. 

Keberhasilan dalam menempuh setiap jalur pendidikan dapat diketahui melalui evaluasi 
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pendidikan yang diukur dengan prestasi belajar yang semuanya tergantung pada kualitas 

belajar seseorang. (Hadikusumo,2000:25) 

 Prestasi belajar merupakan pencerminan hasil belajar yang dicapai siswa setelah 

usaha belajar yang dilakukan selama waktu tertentu. Memperhatikan prestasi belajar 

dapat diketahui kemampuan dan kualitas seseorang. Tingkat prestasi belajar seseorang 

akan memberikan sumbangan yang berarti bagi tercapainya kesuksesan seseorang 

dimasa depan. 

 Terdapat tiga lembaga utama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan 

kepribadian seorang anak yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat, yang selanjutnya dikenal dengan istilah  Tripusat Pendidikan. GBHN (Tap. 

MPR No. IV/MRP/1987) ditegaskan bahwa ”pendidikan berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, 

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah. (http://bpgupg.go.id/index.php?) 

Sesungguhnya situasi interaksi edukatif tidak bisa terlepas dari pengaruh latar 

belakang kehidupan anak didik. Pembawaan dan lingkungan anak didik perlu dibicarakan 

untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak didik 

sebelum ia masuk lembaga pendidikan formal. Perkembangan dan kematangan jiwa 

seorang anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Lingkungan dapat 

dijadikan tempat untuk kematangan jiwa seseorang dengan demikian, baik tidaknya sifat 

seseorang ditentukan oleh dua faktor tersebut. (Djamarah, 1997 :53) 
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Faktor ekstern yang mempengaruhi keberhasilan siswa antara lain adalah 

lingkungan keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang 

digunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan 

motivasi sosial. Sedangkan lingkungan keluarga/keadaan rumah tangga merupakan 

lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena dalam keluargalah individu 

pertama kali berhubungan dengan orang lain dan dalam keluarga pula awal pengalaman 

pendidikan dimulai.  

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan dalam 

lingkungan keluarga. Meskipun demikian kemampuan anak harus tetap diperhatikan hal 

ini dimaksud agar sang anak tidak merasa terbebani dengan tuntutan yang diharapkan 

oleh orang tua. Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 

misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan 

kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan dalam belajar, tidak mengatur 

waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan 

anak belajar atau tidak, tidak mau tau bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, 

kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat menyebabkan anak 

tidak/kurang dalam belajarnya. Anak sendiri sebenarnya pandai, tetapi karena cara 

belajarnya tidak teratur, akhirnya kesukaran-kesukaran menumpuk sehingga mengalami 

ketinggalan dalam belajar dan akhirnya anak malas belajar. Hasil yang didapat, nilai/hasil 

belajarnya tidak memuaskan atau bahkan gagal dalam studinya. Hal ini dapat terjadi 

pada anak yang kedua orang tuanya terlalu sibuk mengurus pekerjaan mereka atau 

kedua orang tua memang tidak mencintai anknya.(Slameto, 2003:61) 
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Lingkungan keluarga yang harmonis merupakan kondisi yang penting dalam 

membantu tercapainya pembinaan anak dalam lingkungan keluarga dan menjadikan 

anak berhasil dalam belajar. Agar potensi yang terdapat dalam anak dapat berkembang, 

tidak hanya faktor keluarga saja yang mempunyai peranan tetapi ada faktor lain yang 

mempengaruhi belajar anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Misalnya 

lingkungan masyarakat. 

Keadaaan lingkungan tempat tinggal (lingkungan keluarga dan masyarakat), juga 

sangat penting mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, 

suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya. Misalnya bangunan rumah 

penduduk yang sangat rapat, akan mengganggu belajar. Keadaan lalu lintas yang 

membisingkan, suara hiruk-pikuk orang sekitar, suara pabrik, polusi udara, iklim yamg 

terlalu panas, semua ini akan mempengaruhi kegigihan belajar. Sebaliknya tempat yang 

sepi dengan iklim yang sejuk, ini akan menunjang proses belajar.(Dalyono, 2007:60) 

Masyarakat merupakan faktor aksternal yang juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat, faktor-faktor 

tersebut kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran belajar 

anak, terutama anak-anak yang sebayanya. Apabila anak-anak yang sebaya merupakan 

anak-anak yang rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk mengikuti jejak mereka. 

Sebaliknya bila anak-anak di sekitarnya merupakan kumpulan anak-anak nakal yang 

berkeliaran maka anakpun dapat terpengaruh pula. 

Akuntansi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang tata 

cara, pengikhtisaran dan pelaporan data-data keuangan suatu organisasai atau 
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perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan. Sebagian besar materi akuntansi 

adalah angka-angka dan hitungan, sehingga dalam belajar akuntansi perlu konsentrasi 

dan ketelitian tinggi. Bagi beberapa siswa menganggap akuntansi menjadi mata 

pelajaran yang rumit. 

Sekolah Menengah Umum sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang 

diserahi tugas untuk menyiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih 

tinggi, perlu membekali peserta didik dengan pengetahuan utamanya pengetahuan 

akuntansi. Oleh karena itu, pengetahuan akuntansi (di samping pengetahuan lain) dapat 

membantu mereka menghadapi kesulitan dan tantangan hidup yang makin komplek. 

SMA PGRI 2 KAYEN PATI terdiri dari siswa yang heterogen atau beraneka ragam, 

hal tersebut dimaksudkan bahwa sekolah ini tidak hanya untuk siswa dari golongan atau 

keluarga tertentu saja. Ada siswa yang berasal dari golongan keluarga mampu, sedang 

dan kurang mampu. Termasuk pada aktivitas belajar seorang siswa. Ada orang tua yang 

memenuhi kebutuhan anak, termasuk kebutuhan belajarnya. Namun ada juga orang tua 

yang tidak bisa sepenuhnya menyediakan kebutuhan pendukung bagi belajar anaknya, 

hal ini tentu akan berdampak terhadap prestasi yang dicapai sang anak. 

 

 

 

 Tabel 1.1 

Data Mata Pencaharian Orang Tua Siswa SMA PGRI 2 Kayen Pati kelas XI: 
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Pekerjaan Jumlah/Persentase 

Petani 64 siswa (43,83%) 

Wiraswasta/Pedagang 55 siswa (37,67%) 

PNS 21 siswa (14,38%) 

Buruh/Sopir  6 siswa (4,11%) 

 Sumber: SMA PGRI 2 Kayen Pati 

Seorang petani yang memiliki karakteristik sabar Wiraswasta memiliki karakteristik 

cermat alam setiap perhitungan, PNS yang memiliki karakteristik berpendidikan, seorang 

supir yang memiliki karakteristik cepet dalam bertindak, dari hal itu diharapkan mampu 

menjadia teladan untuk anak sehingga anak dapat lebih teliti, cermat dan cekata dalam 

belajar akuntansi, karena pelajaran akuntansi itu sendiri membutuhkan konsentrasi dan 

ketelitian dalam menganalisis setiap transaksi. 

Tabel 1.2   Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 
SMA PGRI 2 Kayen Pati 

Kelas Nilai rata-rata 
kelas 

Nilai dibawah 
KKM 

Nilai diatas 
KKM 

Jumlah siswa 

XI IS I 68,2 29 siswa 20 siswa 49 siswa 

XI IS II 69,2 24 siswa 24 siswa 48 siswa 

XI IS III 69,3 29 siswa 20 siswa 49 siswa 

   Sumber : Dokumen Guru Ekonomi SMA PGRI 2 Kayen Pati 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi khususnya untuk 

materi aluntansi yang ada, permasalah yang dihadapi adalah masih rendahnya prestasi 

belajar siswa, ini ditunjukan dengan  masih rendahnya nilai siswa dilihat dari nilai rapor, 

sedangkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. 
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Rata-rata prestasi belajar siswa dari ketiga kelas mencapai 68,9 dengan nilai tertinggi 83 

dan nilai terendah 55. Mata pelajaran akuntansi merupakan mata pelajaran yang 

memiliki materi yang saling berkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lain. 

Sehingga diperlukan konsentrasi untuk mempelajarinya. Konsentrasi didapat siswa jika 

saat berangkat dari rumah, siswa mendapatkan suasana rumah dan lingkungan 

masyarakat yang menyenangkan, suasana yang menyenangkan itu dapat terbawa dalam 

proses belajar di kelas, yang diharapkan dapat meningktakan prestasi belajar siswa, dan 

mampu memberi pengaruh yang positif kepada para siswa lainnya. Rendahnya  prestasi 

belajar siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal siswa, yang ditunjukan 

oleh uraian di atas.  

Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Fika Indriyani (3301401082) di 

FE UNNES angkatan tahun 2005. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian 

dapat disimpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa 

yang bertempat tinggal di kos yaitu faktor intern yang terdiri dari faktor fisiologis, 

faktor psikologis: motivasi, minat, bakat kecerdasan dan kesehatan mental. Faktor 

ekstern terdiri dari lingkungan kampus, lingkungan keluarga, suasana rumah kos, 

dan lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang kurang diperhatikan untuk 

meningkatkan hasil belajar: faktor fisiologis, minat, bakat, kecerdasan, dan 

kesehatan mental. Motivasi kurang diperhatikan, lingkungan keluarga kurang 

diperhatikan karena tempat tinggal mahasiswa berbeda dengan orang tua, 

lingkungan masyarakat kurang diperhatikan karena mahasiswa interaksinya 

sangat kurang.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Triyono (3301402082) 2007 di XI IPS di 

SMA I KENDAL. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS di SMA I KENDAL, dimana pvalue 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah baik secara parsial dan simultan < 

0,05. Secara parsila lingkungan keluarga mempunyai kontribusi sebesar 8,6%, 

lingkungan sekolah 21,8%, sedangkan secara simultan baik lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 

42,25%.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rosinta Situmeang dengan faktor 

lingkungan siswa dan lingkungan sosialisasi dan lingkungan tempat tinggal siswa 

(http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_jou

rnal_review&id=9128&task=view), menunjukan bahwa faktor lingkungan siswa 

dan lingkungan sosialisasi dan lingkungan tempat tinggal siswa sangatlah 

berpengaruh terhadap munculnya perilaku prososila anak. Hal ini jelas terlihat 

hasil nilai Asympotic Sign sebesar 0.001 dimana probabilitasnya jauh lebih kecill 

dari 0.05, sehingga secara keseluruhan siswa yang tinggal di Asrama dengan 

siswa yang tinggal diluar asrama ada pengaruh sikap prilaku. 

 Penelitian yang dilakukan Rita Eni Wulandari(3301402118) 2007 menunjukan bahwa 

faktor intern berpengaruh negatif terhadap kesulitan belajar akuntansi dengan memberi 

kontribusi sebesar 28,73%, semakin tinggi kualitas faktor intern  berpengaruh dengan 

penurunan kesulitan belajar siswa, sebaliknya semakin rendah kontribusi faktor intern 

diikuti dengan kenaikan kesulitan belajar. Faktor ekstern berpengaruh negatif terhadap 
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kesulitan belajar mata pelajaran akuntansi dengan memberi kontribusi sebesar 11,63%. 

Faktor ekstern dan faktor intern berpengaruh negatif terhadap kesulitan belajar 

akuntansi pada siswa kelas XII IPS MA AL-ASROR Gunungpati Semarang. 

 Muh. Tang S2008 Penerapan pendidikan agama dalam lingkungan keluarga sangat 

berpengaruh terhadap anak, berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan tingkah 

laku anak.  

 Enggar Prasetyo Wibawa (3301402133) 2008 hasil penelitian menunjukan faktor 

intern dalam kategori baik yaitu 75,62%, faktor ekstern dalam kategori baik yaiti 70,82% 

dan prestasi belajar ekonomi siswa termasuk baik dengan rata-rata nilai 76,87%. Uji 

keberartian regresi secara parsial dengan uji t diperoleh thitung untuk variabel faktor 

intern sebesar 3,824 dengan signifikansi 0,000<0,05, dan nilai thitung untuk variabel 

faktor ekstern 2,834 dengan signifikansi 0,006<0,05. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa baik secara parsial dan simultan faktor intern dan faktor ekstern 

berpengaruh terhadap terhadap prestasi belajar siswa.   .Besarnya pengaruh secara 

simultan adalah 59,8%, sedangkan besarnya pengaruh secara parsial dari faktor intern 

adalah 19,9% dan faktor ekstern adalah 12% dengan demikian faktor intern memiliki 

pengaruh yang lebih besar dari faktor ekstern 

 

 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul 

“PENGARUH LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
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SISWA KELAS XI IPS PADA MATA PELAJARAN EKONOMI MATERI AKUNTANSI DI SMA PGRI 

2 KAYEN PATI TAHUN PELAJARAN 2008/2009” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai brerikut:  

1. Apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI PROGRAM STUDI IPS SMA PRGI 2 KAYEN PATI secara parsial dan 

silmutan? 

2. Apakah lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI PROGRAM STUDI IPS SMA PRGI 2 KAYEN PATI? 

3. Apakah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI PROGRAM STUDI IPS SMA PRGI 2 KAYEN 

PATI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI Program Studi IPS SMA PRGI 2 kayen pati. 

2. Mengetahui pengaruh lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI Program Studi IPS SMA PRGI 2 kayen pati . 
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3. Mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI PROGRAM STUDI 

IPS SMA PRGI 2 Kayen Pati? 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini dapat diambil manfaat atau kegunaan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial dan 

dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis. Selain itu secara 

konseptual penelitian ini sebagai masukan bagi siswa dan guru untuk ikut mensukseskan 

peningkatan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan hasil belajar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran pada khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya. 

2 Bahan informasi bagi guru, siswa tentang pengaruh lingkungan tempat tinggal 

terhadap prestasi belajar akuntansi.  

3 Informasi bagi para orang tua siswa berhubungan dengan pemberian perhatian 

terhadap perkembangan prestasi anak-anaknya dalam mengikuti mata pelajaran, 

khususnya pelajaran akuntansi.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia yang 

didahului oleh proses pengalaman dimana perubahan perilaku karena belajar bersifat 

permanen. Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan 

prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktifitas 

belajar itu memegang peranan penting dalam proses belajar. 

 Sedangkan pengertian belajar menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

a. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Slameto,2003:2) 

b. Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat 

interaksi individu dengan lingkungan. (Ali Muhammad, 2007:14) 

c. Gagne dan berliner (1983:252) mendefinisikan belajar adalah perubahan individu 

yang disebabkan oleh pengalaman, Saving (1994:152) belajar merupakan suatu 

proses yang harus dilalui seseorang dalam pengalaman-pengalaman yang mereka 
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dapat, pengalaman yang banyak akan mempengaruhi belajar dengan cepat dalam 

memahami sesuatu yang sedang mereka pelajari, dan akan mendapatkan hasil yang 

maksimal yang dilakukan sendiri dengan panca inderanya untuk mendukung.(Tri 

Anni Catharina, 2004:2) 

d. Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, 

termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan 

pribadi secara lebih lengkap. (Hamalik Oemar, 2007:45) 

e. Belajar merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan 

perubaan didalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, 

kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. (Dalyono, 2007:49) 

2.1.2 Ciri-Ciri Belajar 

Ciri-ciri belajar adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh perbuatan 

belajar. Ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut: 

1. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan dipakai dengan arah 

kegiatan dan sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. 

2. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada orang lain. 

3. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Berarti individu 

harus aktif  bila dihadapkan pada suatu lingkungan tertentu. Keaktifan ini dapat 

terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk belajar. Misalnya 

perhatian, minat, pikiran, emosi, motivasi dll. 

4. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lain. ( Darsono, dkk, 

2000:30) 



14 

 

 

 

2.1.3 Masalah-Masalah dalam Belajar 

 Pelaksanaan belajar tidak selalu lancar dan berhasil didalam belajar baik formal 

maupun non formal, pasti ada kesulitan atau hambatan. Adapun yang dimaksud dengan 

masalah belajar adalah berbagai problema yang menghambat atau mengganggu proses 

belajar atau pencapaian tujuan belajar. ( Darsono,dkk, 2000:40 ) 

Jenis-jenis Masalah Belajar adalah sebagai berikut: 

1. Berbagai jenis masalah belajar yang dihadapi  baik berasal dari faktor luar (ekstern) 

atau faktor dalam (intern). Faktor-faktor tersebut antara lain: kemampuan belajar 

rendah, sikap dan kebiasaan belajar tidak memadai, bakat dan minat tidak sesuai 

dengan bahan pelajaran yang dipelajari, kondisi fisik tidak menunjang, sarana belajar 

tidak memadai, dan lingkungan belajar tidak mendukung. 

2. Kemungkinan pula masalah belajar tersebut dialami siswa ketika proses belajar 

mengajar yaitu pada saat: Sebelum belajar yang berkaitan dengan ciri-ciri khas 

pribadi yaitu acuh tak acuh, ceroboh, minat kurang menunjang, kecakapan kurang, 

pengalaman dan keinginan belajar kurang memadai. Proses belajar yang berkaitan 

dengan sikap, motivasi, konsentrasi, mengolah, menyimpan, menggali materi 

belajar, serta berprestasi. Sesudah belajar yang berkaitan dengan kegiatan unjuk 

prestasi belajar seperti keterbatasan prestasi belajar dalam bidang studi tertentu 

yaitu teknik, bahasa, olahraga, dan seni. 

3. Masalah-masalah belajar yang mengakibatkan kesulitan belajar beragam dan 

kompleks yaitu: Learning Disorder adalah proses belajar yang terganggu karena 

adanya respon-respon tertentu yang bertentangan atau tidak sesuai. Learning 

Disability adalah ketidakmampuan belajar karena berbagai sebab siswa tidak 
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mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil yang dicapai berada 

dibawah potensi intelektualnya. Learning Disfunction adalah proses belajar yang 

tidak berfungsi dengan baik karena adanya gangguan syaraf otak, sehingga terjadi 

gangguan pada salah satu tahap dalam proses belajarnya. Slow Learner atau siswa 

lamban adalah gejala belajar lambat atau dapat juga dikatakan proses 

perkembangan lambat. Under Achiever adalah siswa yang memiliki hasil belajar 

rendah dibawah potensi yang ada padanya  

( Darsono, dkk,2000:40 ) 

2.2 Prestasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Prestas Belajar 

 Prestasi merupakan hasil yang dicapai siswa ketika mengerjakan tugas atau 

kegiatan tertentu. Prestasi akademi adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya 

ditentukan melalaui pengukuran dan penilaian. Prestasi belajar di sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan umum kita yang diukur oleh IQ, IQ yang tinggi 

meramalkan sukses terhadap prestasi belajar. Namun IQ yang tinggi ternyata tidak 

menjamin sukses di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Sepriyono(2003: 

138) prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. Baik dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor 

eksternal) individu. 

 Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah 

mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar juga 

diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai seseorang dalam suatu  usaha 
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yang menghasilkan pengetahuan atau nilai - nilai kecakapan. Lebih lanjut Nurkancana 

dan Sunartana (1992) mengatakan : 

 Prestasi belajar bisa juga disebut kecakapan aktual (actual ability) yang 

diperoleh seseorang setelah belajar, suatu kecakapan potensial (potensial ability) yaitu 

kemampuan dasar yang berupa disposisi yang dimiliki oleh individu untuk memcapai 

prestasi. Kecakapan aktual dan kecakapan potensial ini dapat dimasukkan kedalam 

suatu istilah yang lebih umum yaitu kemampuan(ability). 

(http://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasi-belajar/) 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 Prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan 

beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain; faktor yang terdapat 

dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri dari luar siswa (faktor ekstern). 

Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak bersifat biologis sedangkan faktor yang 

berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor keluarga, sekolah, masyarakat dan 

sebagainya. 

 

 

2.2.2.1Faktor-Faktor Interen 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, 

adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu faktor 

kesehatan, faktor jasmani, faktor psikologis. (slameto,2003:54) 
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2.2.2.2  Faktor-faktor Eksteren 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu beberapa pengalaman-

pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan sebagainya. 

Pengaruh lingkungan ini pada umumnya bersifat positif dan tidak 

memberikan paksaan kepada individu. Menurut Slameto (2003:60) faktor 

ekstern yang dapat mempengaruhi belajar adalah faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. 

 Berdasarkan pengertian prestasi di atas, maka pengertian prestasi belajar dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan 

mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa, dan evaluasi. 

3. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukan melalui nilai atau angka nilai siswa 

dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-

ulangan atau ujian yang ditempuh. 

 Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian adalah nilai akuntansi 

yang diperoleh siswa kelas XI IPS SMA PGRI 2 KAYEN PATI tahun ajaran 

2008/2009, yang dapat dilihat nilai rata-rata ulangan semester genap mata 

pelajaran ekonomi materi akuntansi  tahun ajaran 2008/2009. 
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2.3 Faktor Lingkungan Tempat Tinggal Yang Berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar  

 Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi dan material jasmani di 

dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, sistem saraf, peredaran darah, 

pernapasan, pencernaan makanan, kelenjar-klelenjar indoktrin, sel-sel pertumbuhan, 

dan kesehatan jasmani. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang 

diterima oleh individu mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran sampai mati.  

Situasi lingkungan pada dasarnya juga dapat mempengaruhi proses dan hasil 

pendidikan. Situasi lingkungna yang dimaksud meliputi: lingkungan sosial budaya, 

lingkungan fisik (teknik, bangunan gedung), dan lingkungan alam fisis (cuaca, mesin, dan 

lain-lain). 

 Situasi lingkungan pendidikan adalah salah satu unsur pendidikan yang secara 

potensi dapat menunjang atau menghambat usaha pendidikan. Lingkungan pendidikan 

juga dapat menjadi sumber belajar yang direncanakan ataupun sebagai sumber belajar 

yang dimanfaatkan oleh pendidik. (Sugandi,2004:52). 

2.2.3 Lingkungan Keluarga 

 Keluarga merupakan satuan terkecill dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu 

dan anak. Lingkungan yang banyak memberikan pengaruh terhadap proses belajar 

maupun perkembangan anak didik adalah lingkungan keluarga karena lingkungan 

keluarga sebagai lingkungan belajar yang pertama sebelum lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa : cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga.  
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Pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan 

seorang adalah keluarga. Hal ini disebabkan keluarga merupakan orang-orang terdekat 

bagi seorang anak. Banyak sekali kesempatan dan waktu bagi seorang anak untuk 

bertemu dan berinteraksi dengan keluarga. Pertemuan dan interaksi tersebut sudah 

pasti sangat besar pengaruhnya bagi perilaku dan prestasi anak. 

Menurut Slameto (2003:60-64) unsur-unsur ini meliputi: 

a. Cara Orang Tua Mendidik 

 Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. 

Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka 

acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sekali akan kepentingan-

kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu 

belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat belajarnya, dapat menyebabkan anak 

tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. Hasil yang didapat tidak memuaskan bahkan 

mungkin gagal dalam studynya. Hal ini dapat terjadi pada anak dari keluarga yang kedua 

orang tuanya terlalu sibuk mengurus pekerjaan mereka atua kedua orang tua memang 

tidak mencintai anaknya. 

 Mendidik anak dengan cara memanjakannya adalah cara mendidik yang tidak 

baik. Orang tua yang terlalu kasihan terhadap anaknya tak sampai hati untuk memaksa 

anaknya belajar. Bahkan membiarkan saja bila anaknya tidak belajar dengan alasan 

segan, adalah tidak benar, karena jika hal itu dibiarkan berlarut-larut anak menjadi 

nakal, berbuat seenaknya saja, pastilah belajar menjadi kacau. 
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 Bimbingan dan penyuluhan memegang peranan yang penting. Anak/siswa yang 

mengalami kesukaran-kesukaran diatas dapat ditolong dengan memberikan bimbingan 

belajar yang sebaik-baiknya. Tentu saja keterlibatan orang tua akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan bimbingan tersebut. 

b. Relasi Antaranggota Keluarga 

 Relasi antaranggota keluarga yang terpenting adalah orang tua dengan anaknya. 

Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga lain pun turut 

mempengaruhi belajar anak. Sebetulnya relasi antaranggota keluarga ini erat 

hubungannya dengan cara orang tua mendidik. Demi kelancaran belajar serta 

keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. 

Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai 

dengan bimbingan bila perlu hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar anak 

sendiri.    

 

 

c. Suasana Rumah 

 Suasana Rumah dimaksudkan sebagai situsai atau kejadian-kejadian yang sering 

terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah juga 

merupakan faktor yang penting dan tidak termasuk faktor yang disengaja. Suasana 

rumah yang gaduh, semrawut tidak akan memberi ketenangan anak dalam belajar. 

Rumah yang bising dengan suara radio, tape recorder atau TV pada waktu belajar, juga 

mengganggu belajar anak, terutama untuk berkonsentrasi. 
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 Selanjutnya agar anak dapat belajar denga baik perlulah diciptakan suasana 

rumah yang tenang dan tentram selain anak kerasan/betah tinggal di rumah, anak juga 

dapat belajar dengan baik.   

d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

 Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, 

kebutuhan perlindungan kesehatannya dan lain-lain juga membutuhkan fasilitas belajar 

seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain-

lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. 

 Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang 

terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar anak juga terganggu. 

Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan 

teman lain, hal ini pasti mengganggu belajar anak. 

 Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua sering mempunyai 

kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya bersenag-senang dan berfoya-

foya, akibatnya anak kurang memusatkan perhatiannya pada belajar. Hal tersebut juga 

dapat mengganggu belajar anak.      

e. Perhatian Orang Tua 

 Anak belajar perlu dorongan dan perhatian orang tua. Bila anak sedang belajar 

jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang anak mengalami lemah 

semangat, orang tua wajib memberi perhatian dan mendorongnya, membantu sedapat 
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mungkin kesulitan yang dialami anak di sekolah. Kalau perlu menghubungi guru 

anaknya, untuk mengetahui perkembangannya.   

f. Latar Belakang Kebudayaan  

 Tingkat pendidikan atau kebiasaan dalam keluarga mempengaruhi sikap anak 

dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar 

mendorong semangat anak untuk belajar. (Slameto,2003:60-64) 

2.2.4 Fungsi Keluarga 

 Keluarga mempunyai berbagai macam fungsi. Menurut Solaeman dalam 

(http://atiuyp.blogspot.com/2007/11.html)  fungsi keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Edukasi 

Fungsi edukatif adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak 

khususnya dalam pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. 

 

 

 

b. Fungsi Sosialisasi 

Fungsi sosialisasai merupakan peran orang tua dalam membantu anak menemukan 

tempatnya dalam kehidupan keluarga secara mantap yang dapat diterima rekan-

rekannya bahkan masyarakat dan mengenal norma-norma sosial. 

c. Fungsi Lindungan atau Fungsi Proteksi 
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Fungsi perlindungan yaitu melindungi anak dari perbuatan yang tidak baik dan dari 

hidup yang menyimpang norma serta melindungi anak dari ketidak mampuan bergaul 

dengan lingkungan, melindungi dari pengaruh yang tidak baik. 

d. Fungsi afeksi dan fungsi Perasaan 

Fungsi perasaan terutama ibulah yang memainkan peranan amat penting. Makna 

kasih sayang orang tua pada anaknya tidak tergantung pada banyaknya hadiah yang 

diberikan tetapi sejauh mana kasih sayang tersebut dipersepsikan atau dihayati, yang 

ingin dicapai dalam fungsi ini adalah menciptakan suasana perasaan senang dalam 

keluarga, rasa kebersamaan yang menjiwai berkumpulnya anggota keluarga itu. 

e. Fungsi Religius 

Keluarga wajib memperkenalkan dan mengajajak anak  dan anggota keluarga 

lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya untuk mengetahui kaidah-kaidah 

agama juga untuk menjadi insan yang beragama sehingga menggugah untuk mengisi 

dan mengarahkan hidupnya untuk menghadap kepada Tuhan. 

f. Fungsi Ekonomi 

Fungsi ekonomi keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaanya 

serta pemanfaatannya. Keadaaan ekonomi keluarga berpengaruh terhadap harapan 

orang tua dan harapan anak itu sendiri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum 

menjamin pelaksanaan sebagaimana mestinya karena ekonomi keluarga tidak 

tergantung dari materi yang diberikan. 

g. Fungsi Rekreasi 
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Fungsi rekreasi dirasakan keluarga apabila ia menghayati suasana yang tenang, 

damai, jauh dari ketegangan batin segar dan santai dan kepada yang bersangkutan 

memberikan perasaan bebas terlepas dari ketegangan dan kesibukan sehari-hari. 

h. Fungsi Biologis 

Fungsi biologis keluarga berhubungan dengan penaruhan kebutuhan-kebutuhan 

biologis anggota-anggota keluarga. Pelaksanaan fungsi-fungsi itu hendaknya tidak berat 

sebelah, tidak memisahkan fungsi-fungsi tersebut tidak dilakukan oleh satu pihak saja. 

2.2.5 Tanggung Jawab Keluarga terhadap Pendidikan Anak 

 Dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anak terhadap pendidikan 

anak dalam Munib (2004:80), meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Motivasi hubungan cinta kasih yang menjiwai orang tua dengan anak. Cinta kasih ini 

mendorong sikap dan tindakan untuk menerima tanggung jawab dan mengabdikan 

hidupnya untuk sang anak. 

b. Motivasi kewajiban moral, sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap 

keturunannya. Tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius spiritual untuk 

memelihara martabat dan kehormatan keluarga. 

c. Tanggung jawab keluarga, yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari 

masyarakat. Tanggung jawab kekeluargaan.   

 Betapa pentingnya lingkungan keluarga bagi perkembangan seorang anak. 

Lingkungan ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pribadi anak untuk 

menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Hasil pendidikan yang 

diperoleh anak dilingkungan keluarga dan nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam 
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menentukan pendidikan anak pada tahap yang selanjutnya, baik di sekolah dan di 

masyarakat. 

Berdasarka uraian diatas, bahwa keluarga memiliki pengaruh yang besar di dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator 

lingkungan keluarga meliputi: 

1. Suasana Rumah  

2. Cara Orang Tua mendidik 

3. Keadaan Ekonomi orang tua 

4. Relasi Antaranggota Keluarga 

 

2.2.6 Lingkungan Masyarakat 

 Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut juga society, asal katanya socius yang 

berarti kawan adapun kata ”masyarakat” berasal dari bahasa arab, yaitu syirk, artinya 

bergaul. Adanya saling bergaul ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan 

disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur lain dalam 

lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.  

 Masyarakat merupakan faktor aksternal yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat, faktor-

faktor tersebut kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat yang semuanya mempengaruhi belajar. 
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 Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak. Mereka juga termasuk 

teman-teman anak tetapi diluar lingkungan sekolah. Di samping itu, kondisi orang-orang 

di desa atau kota tempat ia tinggal juga turut mempengaruhi perkembangan jiwanya. 

Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap belajar anak. Lingkungan 

masyarakat terdapat nilai-nilai, etika, moral dan perilaku yang dipatuhi oleh seluruh 

anggota masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menjadi salah satu tempat 

pembentukan sikap, perilaku dan prestasi seorang peserta didik. Dalam masyarakat 

banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi peserta didik diantaranya: 

kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan lingkungan tetangga. 

Masyarakat mampu menunjang proses belajar siswa apabila masyarakat berhasil 

menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif tersebut mendorong 

peserta didik untuk belajar dengan baik dan keadaan ini diharapkan mampu membuat 

hasil belajar peserta didik lebih baik.. 

 Anak-anak yang dibesarkan di kota berbeda pola pikirnya dengan anak desa. 

Anak kota umumnya lebih bersikap dinamis dan aktif bila dibandingkan dengan anak 

desa yang bersikap statis dan lamban. Anak kota lebih berani mengungkapkan 

pendapatnya, ramah dan luwes sikapnya dalam pergaulan sehari-hari. Sementara anak 

desa umumnya kurang berani mengeluarkan pendapat, agak penakut, pemalu dan kaku 

dalam pergaulan. (Dalyono,1999:131) 

 Slameto (2003:69-72) mengungkapkan berbagai faktor masyarakat antara lain : 

1. Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 
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Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan 

pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat terlalu banyak, 

misalnya berorganisasai, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain, belajar akan 

terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya. 

Perlulah kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat, supaya jangan 

sampai menganggu belajarnya. Jika mungkin memilih kegiatan yang mendukung belajar. 

Kegiatan ini misalnya kursus bahasa inggris, PKK Remaja, Kelompok diskusi dan lain 

sebagainya. 

2. Mass Media 

Mass media ini meliputi bioskop, radio, TV, surat kabar dan majalah, buku-buku, 

komik, dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar dalam masyarakat. 

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga 

terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang buruk akan memberi pengaruh yang 

jelek terhadap siswa. Sebagai contoh. Siswa yang suka nonton film atau membaca 

cerita-cerita detektif, pergaulan bebas, percabulan akan berkecenderungan untuk 

berbuat seperti tokoh yang dikagumi dalam cerita itu, karena pengaruh dari jalan 

ceritannya. Jika tidak ada kontrol dan pembinaan dari orang tua (bahkan pendidik), 

pastilah semangat belajarnya menurun dan bahkan mundur sama sekali. 

Maka perlulah kirannya siswa juga mendapatkan bimbingan dan kontrol yang cukup 

bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik, baik di dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

3. Teman Bergaul 
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Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya 

daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri 

siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang 

bersifat buruk juga.  

Teman bergaul yang tidak baik misalnya yang suka bergadang, keluyuran, pecandu 

rokok, film, minum-minum, lebih-lebih lagi teman bergaul lawan jenis yang amoral. 

Pejinah, pemabuk, dan lain-lain, pastilah akan menyeret siswa ke ambang bahaya dan 

pastilah belajarnya akan berantakan. 

Siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar siswa memiliki 

teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan 

dari orang tua dan pendidik harus bijaksana (jangan terlalu ketat tetapi juga jangan 

lengah). 

4. Bentuk Kehidupan Masyarakat/Lingkungan Tetangga 

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. 

Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri 

dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, akan berpengaruh jelek pada anak (siswa) 

yang berada di situ. Sebaliknya jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar 

yang baik-baik, mereka mendidik dan menyekolahkan anak, antusias dengan cita-cita 

yang luhur akan masa depan anaknya, anak/siswa terpengaruh juga ke hal-hal yang 

dilakukan oleh orang-orang lingkungnnya, sehingga akan berbuat seperti orang-orang 

yang di lingkungannya. Pengaruh itu akan mendorong semangat anak/siswa untuk 

belajar lebih giat lagi. 
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 Diperlukan usaha untuk mewujudkan lingkungan yang baik agar dapat memberi 

pengaruh yang positif terhadap anak/siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-

baiknya. Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar, bila disekitar tempat 

tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan , terutama 

anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik hal itu akan mendorong 

anak lebih giat belajar. Sebaliknya, apabila tinggal dilingkungan banyak anak-anak yang 

nakal, tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini akan mengurangi semangat belajar 

dan dapat dikatakan tidak menunjang sehingga motivasi belajar kurang. 

 Berdasarkan uraian diatas lingkungan Masyarakat tak kalah berengaruhnya 

terhadap siswa untuk mencapai prestasi yang optimal. Maka indikator-indikator 

lingkungan tempat tinggal dalam penelitian ini adalah : 

1. Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

2. Mass Media 

3. Teman Bergaul  

4. Bentuk Kehidupan Masyarakat/ Lingkungan Tetangga 

 

 

2.3 Tinjauan Tentang Akuntansi 

2.4.1    Pengertian Akuntansi 

 Amerikan Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai ”... proses 

mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan 



30 

 

 

 

adanya penilaian dan keputusan yang lebih jelas dan tegas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut. ” 

 Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan 

melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta 

pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan 

informasi tersebut. (Ritonga, 2007:122-123) 

 Akuntansi merupakan bahan kajian mengenai suatu sistem untuk menghasilkan 

informasi berkenaan dengan transaksi keuangan. Informasi tersebut dapat digunakan 

dalam rangka pengambilan keputusan dan tanggung jawab di bidang keuangan baik oleh 

pelaku ekonomi swasta (Akuntansi perusahaan), pemerintah (Akuntansi pemerintah), 

ataupun organisasai masyarakat lainnya (Akuntansi publik). (Depdiknas,2003:6) 

 Secara umum akuntansi memiliki tiga manfaat sebagai berikut : 

1. Mendapatkan informasi ekonomi (informasi keuangan perusahaan) yang akurat 

sehingga pemakai dapat mengambil keputusan dengan tepat. 

2. Memberikan pertanggung jawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. 

3. Mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ketahun (maju mundurnya 

perusahaan) 

 Sedangkan secara khusus, manfaat akuntansi sebagai laporan keuangan antara 

lain : 

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, 

serta modal suatu perusahaan. 
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2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva 

neto (aktiva dikurangi kewajiban) suatau perusahaan yang timbul dari kegiatan 

usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk 

menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi penting mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban 

dalam suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktiva pembiyayaan dan 

investasi. 

5. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain berkenaan dengan laporan 

keuangan dan releven untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi 

mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. (Ritonga,2007:127) 

2.4.2 Fungsi 

 Fungsi mata pelajaran akuntansi di SMA adalah mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur, dan bertanggung jawab, melalui prosedur 

pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan, penyusunan 

laporan keuangan (SAK). (Depdiknas,2003:6)  

2.4.4  Tujuan  

 Tujuan mata pelajaran akuntansi di SMA adalah membekali tamatan SMA dalam 

berbagai kompetensi dasar, agar mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep-

konsep dasar, prinsip dan prosedur akuntansai yang benar, baik untuk kepentingan 

melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat sehingga 

memberikan manfaat bagi kehidupan siswa. (Depdiknas,2003:6) 

2.4.4  Ruang Lingkup 
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 Ruang lingkup pelajaran akuntansi SMA dimulai dari dasar-dasar konseptual, 

struktut, siklus akuntansi. Adapun materi pokok pelajaran akuntansi di SMA adalah 

sebagai berikut: 

a. Akuntansi dan sistem informasi 

b. Dasar hukum pelaksanaan akuntansi  

c. Struktur dasar akuntani 

d. Siklus akuntansi perusahaan jasa 

e. Siklus akuntansi perusahaan dagang 

f. Siklus akuntansi koperasi 

g. Analisis laporan keuangan 

h. Metode kuantitatif (Depdiknas,2003:6-7) 

2.5 Kerangka Berfikir 

 Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia yang 

didahului oleh proses pengalaman, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, perubahan perilaku karena belajar bersifat permanen. Belajar memegang 

peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian 

dan bahkan persepsi manusia. 

 Belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengiringi proses belajar, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah hal-hal yang berpengaruh 

terhadap proses belajar seseorang yang berhubungan dengan diri individu yang 

bersangkutan, misalnya : kesehatan, perhatian, bakat, minat, motivasi,  sedangkan 

faktor ekstern adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap proses belajar seseorang yang 
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berasal dari luar individu, misalnya : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. 

Pelaksanaan belajar tidak selalu lancar dan berhasil didalam belajar baik formal 

maupun non formal, pasti ada kesulitan atau hambatan. Adapun yang dimaksud dengan 

masalah belajar adalah berbagai problema yang menghambat atau mengganggu proses 

belajar atau pencapaian tujuan belajar. ( Darsono,dkk, 2000:40 ) 

Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah 

mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar juga 

diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai seseorang dalam suatu  usaha 

yang menghasilkan pengetahuan atau nilai - nilai kecakapan. Lebih lanjut Nurkancana 

dan Sunartana (1992) mengatakan : Prestasi belajar bisa juga disebut kecakapan aktual 

(actual ability) yang diperoleh seseorang setelah belajar, suatu kecakapan potensial 

(potensial ability) yaitu kemampuan dasar yang berupa disposisi yang dimiliki oleh 

individu untuk memcapai prestasi. Kecakapan aktual dan kecakapan potensial ini dapat 

dimasukkan kedalam suatu istilah yang lebih umum yaitu kemampuan (ability). 

(http://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasi-belajar/) 

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan 

melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta 

pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan 

informasi tersebut. (Ritonga, 2007:122-123) 

 Akuntansi merupakan bahan kajian mengenai suatu sistem untuk menghasilkan 

informasi berkenaan dengan transaksi keuangan. Informasi tersebut dapat digunakan 
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dalam rangka pengambilan keputusan dan tanggung jawab di bidang keuangan baik oleh 

pelaku ekonomi swasta (Akuntansi perusahaan), pemerintah (Akuntansi pemerintah), 

ataupun organisasai masyarakat lainnya (Akuntansi publik). Fungsi mata pelajaran 

akuntansi di SMA adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, 

teliti, jujur, dan bertanggung jawab, melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, 

pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan (SAK). 

Tujuan mata pelajaran akuntansi di SMA adalah membekali tamatan SMA dalam 

berbagai kompetensi dasar, agar mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep-

konsep dasar, prinsip dan prosedur akuntansai yang benar, baik untuk kepentingan 

melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat sehingga 

memberikan manfaat bagi kehidupan siswa. (Depdiknas,2003:6) 

Ruang lingkup pelajaran akuntansi sma dimulai dari dasar-dasar konseptual, 

struktut, siklus akuntansi. adapun materi pokok pelajaran akuntansi di sma adalah 

sebagai berikut: akuntansi dan sistem informasi, dasar hukum pelaksanaan akuntansi, 

struktur dasar akuntani, siklus akuntansi perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan 

dagang, siklus akuntansi koperasi, analisis laporan keuangan, metode kuantitatif 

(Depdiknas,2003:6-7) 

 Anak-anak yang dibesarkan di kota berbeda pola pikirnya dengan anak desa. Anak 

kota umumnya lebih bersikap dinamis dan aktif bila dibandingkan dengan anak desa 

yang bersikap statis dan lamban. Anak kota lebih berani mengungkapkan pendapatnya, 

ramah dan luwes sikapnya dalam pergaulan sehari-hari. Sementara anak desa umumnya 

kurang berani mengeluarkan pendapat, agak penakut, pemalu dan kaku dalam 

pergaulan. (Dalyono,1999:131)  
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    Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1 Fika Indriyani 
(3301401082) 

2007 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar 
mahasiswa yang bertempat 
tinggal di kos program studi 
pendidikan ekonomi 
pembangunan FE UNNES 
angkatan tahun 2005. 

Berdasarka hasil pembahasan dan 
penelitian dapat disimpulkan, faktor-
faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
mahasiswa yang bertempat tinggal di 
kos yaitu faktor intern yang terdiri dari 
faktor fisiologis, faktor psikologis: 
motivasi, minat, bakat kecerdasan dan 
kesehatan mental. Faktor ekstern 
terdiri dari lingkungan kampus, 
lingkungan keluarga, suasana rumah 
kos, dan lingkungan masyarakat. 
Faktor-faktor yang kurang diperhatikan 
untuk meningkatkan hasil belajar:  
faktor fisiologis, minat, bakat, 
kecerdasan, dan kesehatan mental. 
Motivasi kurang diperhatikan, 
lingkungan keluarga kurang 
diperhatikan karena tempat tinggal 
mahasiswa berbeda dengan orang tua, 
lingkungan masyarakat kurang 
diperhatikan karena mahasiswa 
interaksinya sangat kurang.  

2 Triyono 
(3301402082) 

2007 

Pengaruh lingkungan 
keluarga dan lingkungan 
sekolah terhadap prestasi 
belajar akuntansi siswa kelas 
XI IPS di SMA I KENDAL. 

Hasil penelitian ini menunjukan 
terdapat pengaruh yang signifikan 
antara lingkungan keluarga dan 
lingkungan sekolah terhadap prestasi 
belajar akuntansi siswa kelas XI IPS di 
SMA I KENDAL, dimana pvalue 
lingkungan keluarga dan lingkungan 
sekolah baik secara parsial dan 
simultan < 0,05. Secara parsila 
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lingkungan keluarga mempunyai 
kontribusi sebesar 8,6%, lingkungan 
sekolah 21,8%, sedangkan secara 
simultan baik lingkungan keluarga dan 
lingkungan sekolah memberi kontribusi 
terhadap prestasi belajar sebesar 
42,25%.  

3 Rita Eni 
Wulandari 

(3301402118) 

2007 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesulitan 
belajar akuntansi kelas XII IPS 
MA AL-ASROR Gunungpati 
Semarang 

Menunjukan bahwa faktor intern 
berpengaruh negatif terhadap kesulitan 
belajar akuntansi dengan memberi 
kontribusi sebesar 28,73%, semakin 
tinggi kualitas faktor intern  
berpengaruh dengan penurunan 
kesulitan belajar siswa, sebaliknya 
semakin rendah kontribusi faktor intern 
diikuti dengan kenaikan kesulitan 
belajar. Faktor ekstern berpengaruh 
negatif terhadap kesulitan belajar mata 
pelajaran akuntansi dengan memberi 
kontribusi sebesar 11,63%. Faktor 
ekstern dan faktor intern berpengaruh 
negatif terhadap kesulitan belajar 
akuntansi pada siswa kelas XII IPS MA 
AL-ASROR Gunungpati Semarang. 

4 Muh. Tang S 

2008 

Urgensi pendidikan agama 
dan keluarga dan 
implikasinya terhadap 
pembentukan kepribadian 
anak. 

Penerapan pendidikan agama dalam 
lingkungan keluarga sangat 
berpengaruh terhadap anak, 
berpengaruh terhadap pembentukan 
sikap dan tingkah laku anak.  

5 Enggar 
Prasetyo 
Wibawa 
(3301402133) 

2008 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi 
belajar IPS ekonomi siswa 
kelas XI jurusan ilmu sosial 
(IS) Di SMA N I Sukoharjo 
tahun pelajaran 2006/2007 

Hasil penelitian menunjukan faktor 
intern dalam kategori baik yaitu 
75,62%, faktor ekstern dalam kategori 
baik yaiti 70,82% dan prestasi belajar 
ekonomi siswa termasuk baik dengan 
rata-rata nilai 76,87%. Uji keberartian 
regresi secara parsial dengan uji t 
diperoleh thitung untuk variabel faktor 
intern sebesar 3,824 dengan 
signifikansi 0,000<0,05, dan nilai 
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thitung untuk variabel faktor ekstern 
2,834 dengan signifikansi 0,006<0,05. 
Dari hasil penelitian tersebut 
menunjukan bahwa baik secara parsial 
dan simultan faktor intern dan faktor 
ekstern berpengaruh terhadap 
terhadap prestasi belajar siswa.   
.Besarnya pengaruh secara simultan 
adalah 59,8%, sedangkan besarnya 
pengaruh secara parsial dari faktor 
intern adalah 19,9% dan faktor ekstern 
adalah 12% dengan demikian faktor 
intern memiliki pengaruh yang lebih 
besar dari faktor ekstern. 

6 Rosinta 
Situmeang 

2008 

faktor lingkungan siswa dan 
lingkungan sosialisasi dan 
lingkungan tempat tinggal 
siswa 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
faktor lingkungan siswa dan lingkungan 
sosialisasi dan lingkungan tempat 
tinggal siswa sangatlah berpengaruh 
terhadap munculnya perilaku prososila 
anak. Hal ini jelas terlihat hasil nilai 
Asympotic Sign sebesar 0.001 dimana 
probabilitasnya jauh lebih kecill dari 
0.05, sehingga secara keseluruhan 
siswa yang tinggal di Asrama dengan 
siswa yang tinggal diluar asrama ada 
pengaruh sikap prilaku  

 

Lingkungan keluarga adalah kesatuan ruang dengan semua benda hidup dan mati 

serta keseluruhan kondisi yang ada di dalam kelompok sosial kecill yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak yang mempunyai hubungan sosial karena adanya hubungan darah. 

Lingkungan keluarga berperan dalam pendidikan anak, termasuk memberikan pengaruh 

yang besar terhadap perkembangan anak. Orang tua memiliki peran yang sentral dalam 

keluarga, sudah sepatutnya memberi dorongan, memberi semangat, membimbing dan 

memberi teladan yang baik kepada anak.  
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Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. 

Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka 

acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sekali akan kepentingan-

kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu 

belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat belajarnya, dapat menyebabkan anak 

tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. 

Relasi antaranggota keluarga yang terpenting adalah orang tua dengan anaknya. 

Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga lain pun turut 

mempengaruhi belajar anak. Penciptaan suasana rumah, hubungan dan komunikasi 

yang baik antara orang tua, anak dan anggota keluarga lainnya perlu diperhatikan. 

Ekonomi keluarga juga ikut berperan terhadap pemenuhan sarana prasarana dan 

kebutuhan belajar anak. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal 

makan, pakaian, kebutuhan perlindungan kesehatannya dan lain-lain juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-

menulis, buku-buku dan lain-lain.  

Keadaan keluarga yang mendukung mampu memberikan kenyamanan terhadap 

peningkatan prestasi belajar anak. Pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga akan 

menentukan pendidikan anak pada tahap selanjutnya, baik di sekolah maupun 

massyarakat. Keluarga sebagai lingkungan belajar pertama mempunyai peranan dan 

pengaruh yang besar dalam menuntun perkembangan untuk menjadi manusia dewasa. 
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Oleh karena itu lingkungan keluarga sangat besar peranannya dalam menentukan 

dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Menurut (Slameto, 2003 :60-64) faktor 

keluarga yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa antara lain suasana rumah, 

cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi orang tua, relasi antaranggota keluarga.  

 Lingkungan masyarakat merupakan faktor aksternal yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat, faktor-faktor tersebut kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat yang semuanya mempengaruhi 

belajar. Keadaan alam sekitar tempat tinggal anak juga berpengaruh bagi pertumbuhna 

dan perkembngan anak. Keadaan alam sekitar adalah lokasi di mana anak bertempat 

tinggal, di desa atau di kota, tepi pantai atau pegunungan, desa terpencil atau dekat ke 

kota.  

Lingkungan masyarakat terdapat nilai-nilai, etika, moral dan perilaku yang dipatuhi 

oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menjadi salah satu 

tempat pembentukan sikap, perilaku dan prestasi seorang peserta didik. Dalam 

masyarakat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi peserta didik 

diantaranya: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan 

lingkungan tetangga. Masyarakat mampu menunjang proses belajar siswa apabila 

masyarakat berhasil menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif 

tersebut mendorong peserta didik untuk belajar dengan baik dan keadaan ini 

diharapkan mampu membuat hasil belajar peserta didik lebih baik. 

 Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila di sekitar tempat 

tinggal keadaan masyarakat terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, terutama 
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anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong 

anak lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tinggal dilingkungan banyak anak yang 

nakal, tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini akan mengurangi semangat belajar 

atau dapat dikatakan tidak menunjang sehingga motivasi keluarga.  

Lingkungan membentuk kepribadian anak, karena dalam pergaulan sehari-hari 

seorang anak akan selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 

lingkungannya. Oleh karena itu, apabila seorang siswa bertempat tinggal di suatu 

lingkungan temannya yang rajin belajar maka kemungkinan besar hal tersebut akan 

membawa pengaruh pada dirinya, sehingga ia akan turut belajar sebagaimana 

temannya. 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan 

pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat terlalu banyak, 

misalnya berorganisasai, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain, belajar akan 

terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya. 

Mass media ini meliputi bioskop, radio, TV, surat kabar dan majalah, buku-buku, 

komik, dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar dalam masyarakat. Mass media yang 

baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. 

Sebaliknya mass media yang buruk akan memberi pengaruh yang jelek terhadap siswa. 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya 

daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri 

siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang 

bersifat buruk juga.  



41 

 

 

 

 Diperlukan kerjasama yang baik antara orang tua dan masyarakat membantu  

menuntun anak/siswa dalam perkembangannya sehingga anak/siswa mampu menjadi 

insan yang berguna bagi orang tua, masyarakat dan agamanya dengan menerapkan 

semua ilmu pengetahuan dan pengalaman  yang diperoleh.  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

Lingkungan Keluarga (X1) 

Dengan Indikator: 

1. Suasana Rumah  

2. Cara Orang Tua mendidik 

3. Keadaan Ekonomi orang tua 

4. Relasi Antaranggota Keluarga 

 
Prestasi belajar Akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA PGRI 

2 Kayen Pati (Y) 

H1 

H3 

H2 

Lingkungan Masyarakat (X2) 

Dengan Indikdtor: 

1. Kegiatan Siswa dalam 

Masyarakat 

2. Mass Media 

3. Teman Bergaul  

4. Bentuk Kehidupan Msyarakat/ 

Lingkungan Tetangga  

(Slameto,2003:60-72) 
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2.6     Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H1 =  Ada pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga terhadap prestasi 

belajar akuntansi. 

H2 =  Ada pengaruh yang signifikan lingkungan masyarakat  terhadap prestasi 

belajar akuntansi. 

H3 = Ada pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat  terhadap prestasi belajar akuntansi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Arikunto, 2006:130). Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA PGRI 2 Kayen Pati, yaitu berjumlah 146 

siswa yang terbagi menjadi 3 kelas, penelitian ini merupakan penelitian populasi maka 

antara populasi dan sample jumlahnya sama.  

  Tabel 3.1 

Jumlah Populasi 

 

Kelas 

Jenis Kelamin  

Jumlah Putra Putri 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

XI IPS 3 

31 

27 

30 

18 

21 

19 

49 

48 

49 

Jumlah 88 58 146 
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3.2  Variabel Penelitian 

Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan titik. 

Variabel diklasifikasikan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

a. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala.  Tabel 

3.2 Data Variabel Bebas 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 

1 Lingkungan 

Keluarga (X1) 

Lingkungan keluarga adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda hidup dan 

mati serta keseluruhan kondisi yang ada di 

dalam kelompok sosial kecill yang terdiri 

dari ayah, ibu dan anak yang mempunyai 

hubungan sosial karena adanya hubungan 

darah. Lingkungan yang banyak 

memberikan pengaruh terhadap proses 

belajar maupun perkembangan anak didik 

adalah lingkungan keluarga karena 

lingkungan keluarga sebagai lingkungan 

1. Suasana Rumah  

2. Cara Orang Tua 

mendidik 

3. Keadaan Ekonomi 

orang tua 

4. Relasi Antaranggota 

Keluarga 
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belajar yang pertama sebelum lingkungan 

sekolah dan masyarakat. 

2 Lingkungan 

Masyarakat (X2) 

Masyarakat merupakan faktor aksternal 

yang juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Pengaruh itu terjadi karena 

keberadaan siswa dalam masyarakat. 

Masyarakat adalah lingkungan tempat 

tinggal anak. Mereka juga termasuk 

teman-teman anak tetapi diluar 

lingkungan sekolah. Masyarakat mampu 

menunjang proses belajar siswa apabila 

masyarakat berhasil menciptakan suasana 

yang kondusif. Suasana yang kondusif 

tersebut mendorong peserta didik untuk 

belajar dengan baik dan keadaan ini 

diharapkan mampu membuat hasil belajar 

peserta didik lebih baik.. 

 1.Kegiatan Siswa dalam 

Masyarakat 

 2. Mass Media 

 3. Teman Bergaul  

 4. Bentuk Kehidupan 

Masyarakat/ 

Lingkungan Tetangg 

 

b. Variabel terikat (Y) 

 Variabel terikat adalah variabel akibat/ variabel yang dipengaruhi. Variabel  

Tabel 3.3 Data Variabel Terikat 

No Varabel Definisi operasional Indikator 

1 Prestasi Belajar 

Akuntansi kelas XI 

IPS SMA PGRI 2 

Kayen Pati 

Prestasi akademi adalah hasil belajar yang 

diperoleh dari kegiatan pembelajaran di 

sekolah atau di perguruan tinggi yang 

bersifat kognitif dan biasanya ditentukan 

Nilai  rata-rata ulangan 
semester genap mata 
pelajaran ekonomi 
materi akuntansi  tahun 
ajaran 2008/2009. 
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melalui pengukuran dan penilaian.  

 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan usaha untuk memperoleh bahan-bahan 

keterangan/data yang relevan dan akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode kuesioner atau angket 

 Kuesioner atau yang juga dikenal sebagai angket merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertannyaan tertulis melalui sebuah daftar 

petanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan harus diisi oleh responden 

(Muhidin,2007:25). Kuesioner atau daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian 

ini bersifat tertutup, jadi sudah disiapkan alternatif jawaban. Responden hanya memilih 

alternatife jawaban tersebut sesuai dengan kenyataan. Kuesioner ini digunakan untuk 

mengungkap data tentang lingkungan keluarga dengan indikator suasana rumah, cara 

orang tua mendidik, keadaan ekonomi orang tua, relasi antaranggota keluarga dan 

lingkungan masyarakat dengan indikator kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat/ lingkungan tetangga siswa. Kuesioner 

berjumlah 30 butir soal untuk lingkungan keluarga sebanyak 17 butir soal sedangkan 

lingkungan masyarakat sebanyak 13 butir soal.  

b. Metode dokumentasi 
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Metode dokumentasi adalah suatu cara memperoleh suatu data dengan 

melakukan atau melihat kembali sumber tertulis yang lalu, baik berupa angka atau 

keterangan seperti buku-buku, majalah atau catatan harian, transkip, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data dari SMA PGRI 2 

Kayen Pati yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengadakan penelitian berupa 

jumlah kelas dan jumlah siswa, nama siswa, nilai hasil ulangan siswa, gambaran umum 

sekolah dan data lain yang bersifat menunjang.  

3.4 Uji Coba Instrumen Penelitian 

Kuesioner dalam penelitiann ini terdiri dari dua bagian yaitu : 1) data diri 

responden yang berisi beberapa pertanyaan tentang identitas responden. Data 

demografi tersebut meliputi, jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan), kelas, pekerjaan 

orang tua, dan 2) pernyataan mengenai lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Jenis pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, responden hanya tinggal memberi tanda 

silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia. 

Angket dalam penelitain ini diadaptasi dari penelitian terdahulu yaiti penelitian 

yang telah dilakukan oleh Triyono (3301402082) 2007  dan Enggar Prasetyo Wibawa 

(3301402133) 2008  . 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingka kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 
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(Arikunto,2006:168). Suatau instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat 

mengukur sesuatau dengan tepat apa yang hendak diukur. Uji validitas dalam penelitian 

ini menggunakan koefisien korelasi product moment dengan angka kasar, dengan rumus 

sebagai berikut: 

xyr = 

  

       

 




2222 YYNXXN

YXXYN
 

Dimana: 

rxy = Koefiesien korelasi 

N = Jumlah responden 

Σ X = Jumlah skor item 

ΣY = Jumlah skor total 

Σ XY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

Σ X2 = Jumlah kuadrat skor item 

Σ Y2 = Jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan xyr  dikonsultaasikan dengan r tabel product moment dengan 

taraf signifikansi 5 %. Jika harga xyr  hitung lebih besar dari tabelr  maka dikatakan item 

soal tersebut valid. Pemilihan taraf signifikasi ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti 

ketepatan pembuatan instrumen, kesalahan penskoran variabel dalam instrumen dan 

lainnya.  
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Hasil uji validitas terhadap 33 butir angket memperoleh harga xyr  untuk seluruh 

butir tabelr  = 0,361 pada  = 5 % untu N = 30. Berdasarkan uji validitas menggunakan 

program SPSS for windows 15 diperoleh data sebagai berikut: 

 

 

 

 

               Tabel 3.4 

          Hasil Uji Validitas Lingkungan Tempat Tinggal 

Butir 
soal xyr  tabelr  Kesimpulan 

Butir 
Sola xyr  tabelr  Kesimpulan 

B-1 0,368 0,361 Valid B-18 0,542 0,361 Valid 

B-2 0,388 0,361 Valid B-19 0,663 0,361 Valid 

B-3 0,536 0,361 Valid B-20 0,485 0,361 Valid 

B-4 0,424 0,361 Valid B-21 0,63 0,361 Valid 

B-5 0.314 0,361 Invalid B-22 0,654 0,361 Valid 

B-6 0,569 0,361 Valid B-23 0,624 0,361 Valid 

B-7 0,568 0,361 Valid B-24 0,433 0,361 Valid 

B-8 0,517 0,361 Valid B-25 0,411 0,361 Valid 

B-9 0,409 0,361 Valid B-26 0,484 0,361 Valid 

B-10 0,376 0,361 Valid B-27 0,445 0,361 Valid 
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B-12 0,424 0,361 Valid B-28 0,365 0,361 Valid 

B-12 0.178 0,361 Invalid B-29 0,483 0,361 Valid 

B-13 0,499 0,361 Valid B-30 0,443 0,361 Valid 

B-14 0,465 0,361 Valid B-31 0,504 0,361 Valid 

B-15 0,503 0,361 Valid B-32 0,467 0,361 Valid 

B-16 0,574 0,361 Valid B-33 0,442 0,361 Valid 

B-17 0,298 0,361 Invalid         

 

Tabel hasil uji validitas diatas diketahui bahwa terdapat 3 butir angket yang tidak 

valid, maka dari ketiga butir angket tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam 

pengambilan data penelitian. Sedangkan 30 butir angket yang valid langsung digunakan 

dalam pengambilan data penelitian. 

b. Reliabilitas 

Suatau instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten 

dan cermat akurat. Instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena insrtumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukan pada 

tingkat keteladanan, reliabel artinya, dapat dipercaya jadi dapat diandalkan. 

(Arikunto,2006:178) 

Uji reliabilitas menggunakna rumus sebagai berikut: 

11r = 
 

  














2

2

1
1 t

b

k
k




 

Dimana: 
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11r        = realibilitas instrumen 

k         = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2
b  = jumlah varians butir 

2
t       = varians total (Arikunto,2006:196) 

  Menentukan jumlah varian butir dasar dicari terlebih dahulu varian setiap butir, 

kemudian dijumlahkan. Rumus untuk mencari varian adalah: 

2
b  = 

   

N
N
X

X 
2

2

 

Dimana: 

2
b = Varian butir 

X  = Jumlah skor butir 

N  = Jumlah responden   (Arikunto,2006:196) 

Jika r11 hitung > r tabel berarti tes tersebut reliabel. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan, untuk soal uji coba diperoleh 11r  sebesar 0.885 sedangkan tabelr  sebesar 

0,361, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen ini reliabel.  

 

3.5  Metode Analisis Data 
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Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian. (Muhidin,2007:52).  

Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisis terlebih dahulu sehingga 

dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban yang tepat dari permasalahan yang 

diajukan, dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian 

menggunakan bantuan SPSS. Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Langkah-langkah  analisis data dalam penelitian ini meliputi : 

3.5.1 Stastitik  Deskriptif  

Stastitik  deskriptif bertujuan memberikan gambaran terhadap data-data pada 

variabel penelitian yang kita gunakan dalam penelitian. (Nugroho,2005:1) Analisis 

deskriptif dapat dikelompokan menjadi dua yaitu : 

a.  Deskriptif responden 

Responden adalah seluruh siswa kelas XI SMA PRGI 2 Kayen Pati yang 

berjumlah 146 siswa, deskriptif responden  tentang data diri responden yang berisi 

beberapa pertanyaan tentang identitas responden. Data demografi tersebut meliputi, 

jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan), kelas, pekerjaan orang tua. 

b.     Deskriptif Variabel 

 Variabel dalam penelitian ina adalah lingkungan keluarga dengan indikator 

suasana rumah, cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi orang tua, relasi 

antaranggota keluarga dan lingkungan masyarakat dengan indikator kegiatan siswa 
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dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat/ 

lingkungan tetangga siswa .Adapun banyaknya item soal  untuk masing-masing indikator 

pada setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 : Distribusi  variabel 

No Variabel Indikator Jumlah 
Soal 

1 Lingkungan Keluarga  suasana rumah 

 cara orang tua mendidik 

 keadaan ekonomi orang tua 

 relasi antaranggota keluarga 

4  

5 

4 

4 

2 Lingkungan Masyarakat  kegiatan siswa dalam masyarakat 

 mass media 

 teman bergaul 

 bentuk kehidupan masyarakat/ 

lingkungan tetangga siswa 

3 

3 

4 

3 

 Jumlah  30 

 

Metode analisis deskritif digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing 

indikator dalam setiap variabrel agar lebih mudah dalam memahaminya. Penyajian hasil 

analisis deskritif adalah sebagai berikut: 

        Tabel 3.6 

  Tabel Hasil Analisis Deskritif 
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Jawaban responden skor kategori 

A 

B 

C 

D 

4 

3 

2 

1 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

 

Kategori tingkatan tersebut dipresentasikan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan presentase skor tertinggi : 
4
4

x 100% = 100% 

2. Menentukan presentase skor terendah  : 
4
1

x 100% = 25 % 

3. Mencari rentang data   : 100%-25% = 75 % 

4. Menentukan panjang kelas data : 
4

75
 = 18,75%  

 Berdasarkan data diatas, maka kalsifikasi tingkatan skor dalam bentuk presentase 

adalah sebagai berikut: 

No Interval Kriteria 

1 

2 

3 

4 

81,26%-100% 

62,51%-81,25% 

43,76%-62,50% 

25%-43,75% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 
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Terdapat kelemahan dengan lima alternatif jawaban karena responden cenderung 

memilih alternatif jawaban yang ditengah (karena dirasa aman dan paling gampang 

karena hampir tidak berpikir) dan alasan itu memang ada benarnya. Maka untuk 

menghindari kesalahan tersebut, disarankan alternatif jawaban hanya empat  saja. 

(Arikuto,2006:241) 

Data yang terkumpul ditabulasikan dengan memasukkan ke dalam rumus sebagai 

berikut yaitu : 

%100
N
nDP  

 

Keterangan : 

% : Persentase data skor yang diperoleh 

n : nilai seluruh responden 

N : jumlah nilai ideal seluruh responden 

3.5.2   Statistik inferensial 

 Statistik inferensial bertujuan untuk menguji hipotesis, yang daoat dikelompokan 

lagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. 

Pengelompokan statistik berdasarkan parametrik dan non-parametrik tergantung pada 

asumsi-asumsi statistik, seperti normalitas data, jumlah sampel yang digunakan, dan 

tipe skala pengukuran yang digunakan. (Nugroho,2005:1) 
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3.5.2.1 Uji Prasyarat Analisis Regresi 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

(Ghozali,2002:110). Dasar pengambilan keputusan: 

(a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

(b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau garfik histogram tiadak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. (Ghozali, 2002:112) 

2.  Uji Linieritas Regresi 

Menguji keberatian persamaan regresi dan uji kelinieran garis regresi digunakan 

analisis seperti tabel berikut: 

Tabel Anova untuk uji kelinieran regresi 

Sumber variasi Dk JK KT F 

Tuna cocok 

 

Kekeliruan 

k-2 

 

n-2 

JK (TC) 

 

JK (E) 

 

 

 

(Sudjana,2002:332) 

Keterangan: 
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JK (E)  =  

JK (TC) = JK(S) – JK(E) 

Keterangan: 

JK = Jumlah kuadrat 

Db = derajat kebebasan 

KT = Kuadrat total 

Jika F > Ftabel pada dk pembilang (k-1) dan penyebut (n-k) dengan taraf signifikan 

5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 

3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Cara mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi adalah: 

1. Nilai 2R  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individu variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengeruhi variabel dependen. 

2. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada 

korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi 

adanya multikolinieritas. 

3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance 

inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 
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bahwa tidak terdapat gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut. Jika nilai 

tolerance < 0.10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat gangguan 

multikolinieritas pada penelitian tersebut. (Ghozali,2002:91) 

2. Uji heteroskedastisitas 

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda disebut 

heterokedasitas. Cara untuk mendeteksi adanya heterokedasitas dalam model regresi 

adalah dengan melihat grafik plot antara lain nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residual (SRESID). Adapun dasar analisis dengan melihat grafik plot adalah: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

tertatur, maka mengidentifikasikan telah terjadi  heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali,2002:105) 

3.5.2.3.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dengan maksud untuk meramalkan 

bagaimana keadaan variabel terikat, bila terdapat dua atau lebih variabel bebas sebagai 

faktor prediktor yang dinaikturunkan nilainya. Penggunaan model analisis ini dengan 

alasan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

lingkungan keluarga (X1) dan lingkungan masyarakat (X2) terhadap prestasi belajar (Y). 

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi ganda dengan dua variabel bebas (2 

prediktor). Langkah-langkah yang digunakan adalah: 



60 

 

 

 

1. Menentukan persamaan regresi ganda 



Y  = 22110 xaxaa  + e  

Dimana: 



Y   = Variabel prestasi belajar 

0a  = bilangan konstanta 

1a  = koefisien regresi lingkungan keluarga 

2a  = koefisien regresi lingkungan masyarakat 

1x  = lingkungan keluarga 

2x  = lingkungan masyarakat 

e   = eror 

Untuk menguji 0a , 1a , 2a , dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

0a  = Y-  1a 1X - 2a 2X  

1a  = 
     

    221
2
2

2
1

2211
2
2

.

...








iiii

iiiiiii

XXX

YXXXYXX
 

2a  = 
     

    221
2
2

2
1

1212
2

1

.

...








iiii

iiiiiii

XXX

YXXXYXX
           (Sudjana,2002:348-9) 

2. Pengujian hipotesis penelitian 
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a. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

secara individual. Menentukan nilai t statistic tabel, ditentukan dengan tingkat signifikasi 

5%. Kriteria uji yang digunakan adalah : 

1. Jika nilai p value > 0,05 maka Ha ditolak. 

2. Jika nilai p value < 0,05 maka Ha diterima. 

Dengan menggunakan rumus : 

t  = 
21
2

r
nr


  

r =   
     2222

 
 





YYnXXn

YXXYn  

Dimana: 

r =  Koefisien korelasi 

n =  Besarnya sampel 

 (Sudjana,2002:380). 

b. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel 

independent (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Menguji nilai 

tabelF , tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Kriteria uji yang digunakan 

adalah: 

1. Jika nilai p value > 0,05 maka Ha ditolak. 

2. Jika nilai p value < 0,05 maka Ha diterima. 



62 

 

 

 

 Setelah mengetahui koefisien korelasi antara lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat terhadap prestasi belajar, maka dilakukan pengujian signifikansi terhadap 

korelasi dengan rumus: 

F =  1/
/

 knJk
KJk

res

reg  

Dimana: 

F = Harga F garis regresi 

regJk  = Jumlah kuadrat regresi 

resJk  = Jumlah variabel regresi 

K = Jumlah variabel prediktor 

n = Jumlah responden 

1 = Angka konstanta (Sudjana,2002:355) 

 

 

 

 

3.5.2.4.  Koefisien Determinasi Simultan ( 2R ) 
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Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel perhatian lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar akuntansi.  Koefisien determinasi 

simultan ( 2R ) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

2R = 
 2

i

reg

y
JK

 

regJK  = yxayxa   2211  

 2
iy  = 

2

 





 



YYi  

Dimana: 

2R  =  Koefisien determinasi 

regJK  =  Jumlah kuadrat regresi 

 2
iy  = Jumlah kuadrat total 

(sudjana,2002:383) 

3.5.2.4.  Koefisien Determinasi Parsial ( 2r ) 

Koefisien Determinasi Parsial digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi parsial ( 2r ) 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

2.1yr  = 
  2

12
2
2

1221

11 rr

rrr

y

yy
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1.2yr  = 
  2

12
2
1

1212

11 rr

rrr

y

yy




 

Dimana: 

1yr  = Koefisien korelasi prestasi belajar terhadap lingkungan keluarga 

2yr  = Koefisien korelasi prestasi belajar terhadap lingkungan masyarakat 

12r  = Koefisien korelasi lingkungan keluarga terhadap lingkungan masyarakat 

(sudjana,2002:386) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

  

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1      Gambaran Umum SMA PGRI 2 Kayen Pati 

 SMA PGRI 2 Kayen Pati merupakan lembaga pendidikan di bawah yayasan 

yang bernama YPLP PGRI (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru 

Republik Indonesia). Secara geografis SMA PGRI 2 Kayen Pati berlokasi di jalan raya 

kayen-jatiroto km. 1 kab Pati, dengan letak yang cukup strategis sehingga mudah 

dijangkau oleh siswa, guru, karyawan maupun masyarakat sekitar. Secara umum SMA 

PGRI 2 Kayen Pati berbatasan dengan area persawahan dan jalan raya. Namun hal itu 

tidaklah mengganggu proses belajar mengajar di SMA PGRI 2 Kayen Pati, sehingga 

proses belajar mengajar mampu berjalan dengan baik.  

 Proses belajar mengajar tidak terlepas dari dua unsur pokok yaitu pendidik 

dan peserta didik. Tenaga edukatif di SMA PGRI 2 Kayen Pati terdiri dari 45. Sebagai guru 

tetap yayasan 12 orang, guru bantu 5 orang, dibantu 5 karyawan TU (tata usaha), 1 

orang penjaga, 1 orang penjaga koperasi dan 1 orang satpam.  
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 Tahun ajaran 2009/2010, SMA PGRI 2 Kayen Pati mampu menampung  928 

siswa dengan perincian kelas X dengan jumlah 336 siswa, kelas XI dengan jumlah 269 

siswa yang terbagi atas 3 kelas IPA dan 3 kelas IPS, kelas XII dengan jumlah 269 siswa 

yang terbagi atas 3 kelas IPA dan 3 kelas IPS.  

 Sarana dan prasarana yang menunjang diperlukan dalam upaya 

meningkatkan proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa 

SMA PGRI 2 Kayen Pati. Sarana yang terdapat di SMA PGRI 2 Kayen Pati, berupa gedung 

sebagai penunjang preses belajar mengajar yang diatasnya dibangun sebanyak 19 ruang 

kelas, 1 ruang kepala sekolah yang menyatu dengan ruang TU (tata usaha), 1 ruang guru, 

1 ruang koperasi sekolah, 1  ruang BP dan UKS, 1 ruang komputer, 1 ruang perpustakaan 

, dan 1 ruang osis. 

4.1.2      Analisis Deskriptif  

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA PRGI 2 Kayen 

Pati yang berjumlah 146 siswa, dengan perincian  88 putra dan 58 putri.  Kelas XI IPS 1  

31 putra dan 18 putri, kelas XI IPS 2 27 purta dan 21 putri, kelas XI  IPS 3 30 putra dan 19 

putri. Penelitian berlangsung pada tanggal 1 April 2009, semua kuesioner dapat terisi 

dengan baik maka dalam penelitian ini tidak ada angket yang terbuang. 

4.1.2.1 Gambaran Umum Lingkungan Tempat Tinggal Siswa 

Keadaaan lingkungan tempat tinggal (lingkungan keluarga dan masyarakat), juga 

sangat penting mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, 

suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya. Terdapat tiga lembaga utama 

yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seorang anak yaitu 
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lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, yang selanjutnya 

dikenal dengan istilah  Tripusat Pendidikan. GBHN (Tap. MPR No. IV/MRP/1987) 

ditegaskan bahwa ”pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam 

lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 

(http://bpgupg.go.id/index.php?) 

Gambaran tentang lingkungan tempat tinggal peserta didik SMA PGRI 2 Kayen 

Pati dapat dilihat dari analisis deskriptif pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Lingkungan Tempat Tinggal 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

81,26%-100% Sangat Baik 40 27,40% 

62,51%-81,25% Baik 69 47,26% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 34 23,29% 

25%-43,75% Kurang Baik 3 2,05% 

Total 146 100% 

          Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa sebagian besar lingkungan tempat tinggal peserta 

didik dalam kategori baik sebesar (47, 26%). Lingkungan tempat tinggal peserta didik 

mendapat skor sebesar (27,40%) dengan kategori sangat baik, kategori baik denga skor 

(47,26%), kategori cukup baik sebesar (23,29%), sedangkan kategori kurang baik sebesar 

(2,05%). 
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Gambar 4.1. 

Diagram Pie Lingkungan Tempat Tinggal Peserta Didik  

 Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik lingkungan tempat tinggal, maka 

pencapaian prestasi belajar peserta didik semakin baik. Suasana rumah yang tenang dan 

tentram menyebabkan anak kerasan/betah berada di dalam rumah sehingga anak dapat 

belajar dengan baik. Cara orang tua mendidik tak kalah memberikan pengaruh yang 

cukup besar terhadap pencapaian prestasi belajar anak yang optimal, bimbingan dan 

penyuluhan yang diberikan orang tua memegang peranan penting dalam proses selajar 

anak. Kondisi sosial ekonomi yang baik mendorong terpenuhinya kebutukan pokok 

keluarga, pemenuhan kebutuhan alat-alat tulis dalam belajar, buku paket maupun buku 

panduan lainnya. Hubungan yang baik dan harmonis antara anggota keluarga mampu 

meningkatkan semangat anak dalam belajarnya. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat 

memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan pribadinya. Tetapi kegiatan 

tersebut juga dapat berpengaruh negatif apabila siswa tidak dapat mengatur waktu 

antara kegiatan dalam masyarakat dengan jadwal belajarnya, sebab kegiatan yang 

utama bagi seorang siswa adalah belajar. Mass media adalah TV, surat kabar, radio, 
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bioskop, majalah-majalah, buku-buku, komik, internet dan masih banyak lainnya. Semua 

itu mampu memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan siswa. 

Positif apabila mass media tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kreatifitas siswa, 

misalnya anak yang suka membaca buku-buku, sehingga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan anak. Negatif apabila fungsi dari mass media sebagai sarana informasi dan 

hiburan disalah gunakan akan memberikan dampak yang berbahaya bagi perkembangan 

siswa. Misalnya HP 

 yang seharusnya digunakan sebagai sarana komunikasi justru digunakan oleh pemakai 

dengan mengakses gambar-gambar porno. Sesuatu yang berpengaruh besar terhadap 

perkembangan anak, adalah teman bergualnya. Teman bergaul yang baik akan 

memberikan pengaruh yang baik terhadap anak, sebaliknya teman bergaul yang suka 

minum-minum, pecandu rokok, suka bolos, bergadang, keluyuran, lebih-lebih lagi teman 

yang amoral, pejinah, pemabuk, pastilah akan membawa pengaruh buruk dan tentunya 

kegiatan belajar siswa juga akan berantakan. Seyogyanya orang tua mampu mengawasi 

anak dalam bergaul dengan teman sebaya. Bentuk kehidupan masyarakat/lingkungan 

tetangga tak kalah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Anak cenderung 

tertarik untuk meniru atau berbuat apa yang dilakukan orang yang disekitarnya. Demi 

kelancaran dan keberhasilan anak perlu diusahakan relasi yang baik antara keluarga, 

teman bergaul maupun masyarakat tempat anak berada. Hubungan yang penuh kasih 

sayang, disertai bimbingan dan bila perlu hukuman untuk mensukseskan belajar anak.  

Lebih jelas mengenai lingkungan tempat tinggal peserta didik SMA PGRI 2 Kayen 

Pati tahun pelajaran 2008/2009, berikut ini dapat dilihat dari perhitungan analisis 

diskripsi tiap indikator. 
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4.1.2.1.1 Lingkungan Keluarga (X1) 

a. Suasana Rumah  

 Suasana rumah juga merupakan unsur yang penting, suasana rumah 

dimaksudkan sebagai situsasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam 

keluarga di mana anak berada dan belajar. Perlu diperhatikan oleh orang tua untuk 

menciptakan suasana yang tenang, tentram dan menyenangkan di dalam rumah, agar 

anak dapat belajar dengan baik , tidaklah mungkin seorang anak dapat belajar dengan 

baik apabila berada dalam kondisi rumah yang gaduh, rumah yang bising dengan suara 

radio, tape recorder atau TV pada waktu belajar, juga mengganggu belajar anak, 

terutama untuk berkonsentrasi. 

Mengenai persepsi siswa tentang suasana rumah  dapat dilihat pada table 4.2 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Suasana Rumah Peserta Didik 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

81,26%-100% Sangat Baik 40 27.4% 

62,51%-81,25% Baik 63 43.15% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 33 22.6% 

25%-43,75% Kurang Baik 10 6.85% 

Total 146 100% 

           Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

 Berdasarkan tabel 4.2 diketahui sebanyak 40 (27,4%) peserta didik dengan 

suasana rumah dalam kategori yang sangat baik, sebanyak 63 (43,15%) peserta didik 
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dengan suasana rumah dalam kategori baik, sebanyak 33 (22,6%) peserta didik dengan 

suasana rumah dalam kategori cukup baik , dan sebanyak 10 (6,85) peserta didik dengan 

susana rumah dalam kategori kurang baik.  

Disimpulkan bahwa peserta didik SMA PGRI 2 Kayen Pati tahun pelajaran 

2008/2009 dengan suasana rumah tergolong baik yaitu anggota keluarga berusaha 

menciptakan susana rumah yang tenang ketika sedang belajar, serta suasana rumah 

selalu menyenangkan sehingga anak merasa betah berada di rumah, yang akhirnya 

dapat mendukung pencapaian prestasi belajar seorang anak.  

b. Cara Orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. 

Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya, dapat menyebabkan 

anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. Mendidik anak dengan cara 

memanjakannya adalah cara mendidik yang tidak baik, jika hal itu dibiarkan berlarut-

larut anak menjadi nakal, berbuat seenaknya saja, pastilah belajar menjadi kacau. 

Mengenai persepsi siswa tentang cara orang tua mendidik anak dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Cara Orang Tua Mendidik  

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

81,26%-100% Sangat Baik 43 29.45% 

62,51%-81,25% Baik 56 38.36% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 38 26.03% 
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25%-43,75% Kurang Baik 9 6.16% 

Total 146 100% 

          Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 56 (38,36%) siswa menyatakan bahwa kualitas 

cara orang tua mendidik anak tergolong baik, selebihnya 43 (29,45%) dalam kategori 

sangat baik, meskipun masih ada 38 (26,03%) siswa merasa bahwa cara orang tua 

mendidika anak dengan kualitas cukup baik, dan sebanyak 9 (6,16%) dalam kategori 

kurang baik.  

Disimpulkan bahwa peserta didik SMA PGRI 2 Kayen Pati tahun pelajaran 

2008/2009 memiliki orang tau yang mendidik anaknya dengan  baik, hal ini terbukti dari 

cara mendidik anak yang berada dalam kategori baik. 

c. Keadaan Ekonomi Orang Tua 

Keadaan ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar anak. Keadaan 

ekonomi inilah kunci keberhasilan pendidikan seorang anak. Anak yang sedang belajar 

harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan 

serta fasilitas belajar yang hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cuku uang. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi 

sehingga dapat mengganggu belajar anak. Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tau 

cenderung memanjakan anak, akibatnya anak kurang dapat memuastkan perhatiannya. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Kondisi Ekonomi Keluarga Peserta Didik 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 
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81,26%-100% Sangat Baik 21 14.38% 

62,51%-81,25% Baik 58 39.73% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 54 36.99% 

25%-43,75% Kurang Baik 13 8.90% 

Total 146 100% 

           Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

 Berdasarkan tabel 4.4 diketahui sebanyak 21 (14,38%) peserta didik dengan 

kondisi ekonomi keluarga tergolong sangat baik, sebanyak 58 (39,73%) peserta didik 

dengan kondisi ekonami tergolong baik, sebanyak 54 (36,99%) peserta didik dengan 

kondisi ekonomi tergolong cukup baik, sedangkan sebanyak 13 (8,90%) peserta didik 

dengan kondisi ekonomi tergolong kurang baik.  

 Disimpulkan bahwa kondisi ekonomi keluarga peserta didik SMA PGRI 2 Kayen 

Pati tahun pelajaran 2008/2009 tergolong baik sehingga orang tua dapat memenuhi 

kebutuhan pokok keluarga setiap bulannya. Meskipun banyak pula kondisi ekonomi 

keluarga dalam kondisi kurang baik, namun hal itu tidak mengurangi semangat peserta 

didik untuk belajar.  

d. Relasi Antaranggota Keluarga 

Relasi antaranggota yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anak. Selain 

itu relasi anak dengan saudara atau dengan anggota keluarga lain turut mempengaruhi 

belajar anak. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi 

yang baik di dalam keluarga anak tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang 

penuh perhatian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman-

hukuman untuk mensukseskan belajar anak.  
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Mengenai persepsi siswa tentang relasi antaranggota keluarga dapat dilihat 

pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. 

Distribusi Frekuensi Relasi Antaranggota  Peserta Didik 

Interval Kriteria  Frekuensi Presentase 

81,26%-100% Sangat Baik 53 36.30% 

62,51%-81,25% Baik 63 43.15% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 22 15.07% 

25%-43,75% Kurang Baik 8 5.48% 

Total 146 100% 

          Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

 Berdasarkan tabel 4.5. diketahui sebanyak 53 (36,30%) peserta didik dengan 

relasi antaranggota keluarga sangat baik, 63 (43,15%) peserta didik dengan relasi 

antaranggota kaluarga dalam kategori baik, 22 (15,07%) peserta didik dengan relasi 

antaranggota keluarga dalam kategori cukup baik, sedangkan sebanyak 8 (5,48%) 

peserta didik dengan relasi antaranggota keluarga dalam kategori kurang baik. 

Disimpulkan bahwa relasi antaranggota keluarga peserta didik SMA PGRI 2 

Kayen Pati tahun pelajaran 2008/2009 tergolong baik yaitu orang tua memperhatikan 

keberhasilan belajar anak, adanya keterbukaan dalam mengungkapkan masalah dan 

keterbukaan dalam menyampaikan aspirasi, serta adanya musyawarah dalam 

memutuskan suatu kebijakan keluarga.  

4.1.2.1.2 Lingkungan Masyarakat (X2) 
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a. Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat memberikan pengaruh yang positif bagi 

perkembangan pribadinya. Tetapi kegiatan tersebut juga dapat berpengaruh negatif 

apabila siswa tidak dapat mengatur waktu antara kegiatan dalam masyarakat dengan 

jadwal mengajarnya, sebab kegiatan yang utama bagi seorang siswa adalah belajar.  

Tabel 4.6. 

Distribusi Frekuensi Kegiatan Siswa Dalam Masyarakat 

Interval Kriteria  Frekuensi Presentase 

81,26%-100% Sangat Baik 34 23.29% 

62,51%-81,25% Baik 30 20.55% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 56 38.36% 

25%-43,75% Kurang Baik 26 17.81% 

Total 146 100% 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui sebanyak 34 (23,29%) peserta didik memiliki 

kegiatan dalam masyarakat dalam kategori sangat baik, sebanyak 30 (20,55%) peserta 

didik memiliki kegiatan dalam masyarakat dalam kategori baik, 56 (38,36%) peserta didik 

memiliki kegiatan dalam masyarakat dalam kategori cukup baik, sedangkan sebanyak 26 

(17,81%) peserta didik memiliki kegiatan dalam masyarakat dalam kategori kurang baik. 

Disimpulkan bahwa kegiatan sisiswa dalam masyarakat peserta didik SMA PGRI 

2 Kayen Pati tahun pelajaran 2008/2009 tergolong cukup baik, artinya masih ada peserta 

didik yang tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat, misal karang taruna, 

remaja masjid, les dan lain sebagainya. Hal ini di karenakan peserta didik lebih 

berkosentrasi kepada belajarnya.  

  Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 
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b. Mass Media 

Mass media ini meliputi bioskop, radio, TV, surat kabar dan majalah, buku-buku, 

komik, internet dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar dalam masyarakat. Mass media 

yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. 

Sebaliknya mass media yang buruk akan memberi pengaruh yang jelek terhadap siswa. 

Tabel 4.7. 

Distribusi Frekuensi Massa Media Peserta Didik 

interval Kriteria Frekuensi Presentase 

81,26%-100% Sangat Baik 49 33.56% 

62,51%-81,25% Baik 48 32.88% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 27 18.49% 

25%-43,75% Kurang Baik 22 15.07% 

Total 146 100% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui sebanyak 49 (33,56%) peserta didik dengan 

teman bergaul dalam kategori sangat baik, 48 (32,88%) peserta didik dengan teman 

bergaul dalam kategori baik, 27 (18,49%) pesreta didik dengan teman bergaul dalam 

kategori cukup baik, 22 (15,07%) peserta didik dengan teman bergaul dalam  kategori 

kurang baik. 

Disimpulkan bahwa mass media peserta didik SMA PGRI 2 Kayen Pati tahun 

pelajaran 2008/2009 tergolong sangat baik, artinya mass media mampu memberikan 

pengaruh yang positif terhadap perkembangan peserta didik, dan pesera didik mampu 
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mmpergunakan mass media sesuai dengan fungsi sebenarnya, yang dapat memberi 

inspirasi dalam pengembangan wawasan maupun ilmu pengetahuan. 

c. Teman Bergaul  

Sesuatu yang berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, adalah teman 

bergualnya. Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam 

jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik 

terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti 

mempengaruhi yang bersifat buruk juga.  

Table 4.8. 

Distribusi Frekuensi Teman Bergaul Peserta Didik 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

81,26%-100% Sangat Baik 45 30.82% 

62,51%-81,25% Baik 46 31.51% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 30 20.55% 

25%-43,75% Kurang Baik 25 17.12% 

Total 146 100% 

          Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui sebanyak 45 (30,82%) peserta didik dengan 

teman bergaul sangat baik, 46 (31,51%) peserta didik dengan teman bergaul dalam 

kategori baik, 30 (20,55%) peserta didik dengan teman bergaul  dalam kategori cukup 

baik, sedangkan sebanyak 25 (17,12%) peserta didik dengan teman bergaul dalam 

kategori kurang baik. 
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Disimpulkan bahwa teman bergaul peserta didik SMA PGRI 2 Kayen Pati tahun 

pelajaran 2008/2009 tergolong baik, artinya teman bergaul dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap peserta didik, teman bergaul mampu membawa siswa 

kedalam hal-hal yang meningkatkan prestasi belajarnya. 

d. Bentuk Kehidupan Masyarakat/Lingkungan Tetangga 

Bentuk kehidupan masyarakat/lingkungan tetangga tak kalah berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. Anak cenderung tertarik untuk meniru atau berbuat apa yang 

dilakukan orang yang disekitarnya. Pengaruh itu akan mendorong semangat anak/siswa 

untuk belajar lebih giat lagi. 

Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka 

mencuri dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, akan berpengaruh jelek pada anak 

(siswa) yang berada di situ. Sebaliknya jika lingkungan anak adalah orang-orang yang 

terpelajar yang baik-baik, mereka mendidik dan menyekolahkan anak, antusias dengan 

cita-cita yang luhur akan masa depan anaknya, anak/siswa terpengaruh juga ke hal-hal 

yang dilakukan oleh orang-orang lingkungnnya, sehingga akan berbuat seperti orang-

orang yang di lingkungannya.  

 

 

Tabel 4.9. 

 Distribusi Frekuensi Bentuk Kehidupan  Masyarakat 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 
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81,26%-100% Sangat Baik 72 49.32% 

62,51%-81,25% Baik 48 32.88% 

43,76%-62,50% Cukup Baik 22 15.07% 

25%-43,75% Kurang Baik 4 2.74% 

Total 146 100% 

           Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.9. diketahui sebanyak 72 (49,32%) peserta didik dengan bentuk 

kehidupan masyarakat/lingkungan tetangga sangat baik, 48 (32,88) peserta didik dengan 

bentuk kehidupan masyarakat/lingkungan tetangga dalam kategori baik, 22 (15,07%) 

peserta didik dengan bentuk kehidupan masyarakat/lingkungan tetangga dalam kategori 

cukup baik, sedangkan sebanyak 4 (2,74%) peserta didik dengan bentuk kehidupan 

masyarakat/lingkungan tetangga dalam kategori kurang baik. 

Disimpulkan bahwa lingkungan tetangga peserta didik SMA PGRI 2 Kayen Pati tahun 

pelajaran 2008/2009 tergolong sangat baik, artinya bentuk kehidupan 

masyarakat/lingkungan tetangga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

peserta didik, karena anak cenderung tertarik untuk meniru atau berbuat apa yang 

dilakukan orang yang disekitarnya, maka perlu menciptakan lingkungan tetangga yang 

baik. Pengaruh yang positif akan mendorong semangat anak/peserta didik untuk belajar 

lebih giat lagi. 
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4.1.2.2 Gambaran Umum Prestasi Belajar 

 Prestasi merupakan hasil yang dicapai siswa ketika mengerjakan tugas atau 

kegiatan tertentu. Prestasi akademi adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya 

ditentukan melalaui pengukuran dan penilaian. 

Rata-rata prestasi belajar siswa mencapai 68,9 dengan nilai tertinggi 83 dan nilai 

terendah 55. Dilihat dari rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 68,9 dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi tergolong tuntas.  

Tabel 4.10. 

Kategori Prestasi Belajar 

interval Kriteria  Frekuensi Presentase 

81,00 - 100,00 Sangat Baik 4 2,74% 

71,00 - 80,00 Baik 50 34,25% 

61,00 - 70,00 Cukup Baik 75 51,37% 

≤ 60,00 Kurang Baik 17 11,64% 

Total 146 100% 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

Tabel 4.11. 

Distribusi frekuensi prestasi belajar 

Kriteria  Frekuensi Presentase 
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Berdasarkan tabel 4.11. diketahui sebanyak 4 (2,74%) peserta didik dengan 

prestasi belajar sangat baik, 50 (34,25%) peserta didik dengan prestasi belajar dalam 

kategori baik, 75 (51,37%) peserta didik prestasi belajar dalam kategori cukup baik, 

sedangkan sebanyak 17 (11,64%%) peserta didik dengan prestasi belajar dalam kategori 

kurang baik. Berdasarkan hasil tersebut dapai disimpulkan bahwa secara umum prestasi 

belajar siswa dalam kategori cukup. Berikut adalah gambar diagram pie prestasi belajar 

peserta didik SMA PGRI 2 Kayen Pati tahun pelajaran 2008/2009 

2,74%

34,25%

51,37%

11,64%

Prestasi belajar
81,00 - 100,00 
Sangat Baik

71,00 - 80,00 Baik

61,00 - 70,00 Cukup 
Baik

≤ 60,00 Kurang Baik

 

Gambar 4.2. 

Diagram Pie Prestasi Belajar Peserta Didik  

 

Sangat Baik 4 2,74% 

Baik 50 34,25% 

Cukup Baik 75 51,37% 

Kurang Baik 17 11,64% 
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4.1.3      Uji Prasarat Analisis Regresi 

4.1.3.1   Uji normalitas data  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

(Ghozali,2002:110). Uji normalitas data dapat dilihat dari grafik normal p-p plot dengan 

bantuan SPSS 15,0 for windows. Apabila titik mendekati garis diagonal dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.  
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Gambar 4.3. Normal P-Plot 

Terlihat pada gambar 4.3. grafik normal plot di atas dapat disimpulkan bahwa titik-

titik yang terbentukmendekati garis diagonal, yang berarti data tersebut berdistribusi 

normal. 
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4.1.3.2 Uji Linieritas Regresi 

        Linieritas dapat dilihat pada tabel anova dengan bantuan program SPSS 

15,0 for windows. Apabila Fhitung > Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan penyebut  

(n-2) dengan taraf signifikan 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan 

linier. 

 

 

 

 

Tabel 4.12  Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table

5865.174 27 217.23 4.520 .000
4441.464 1 4441.5 92.408 .000

1423.710 26 54.758 1.139 .310

5671.490 118 48.063

11536.664 145
4181.407 27 154.87 4.990 .000
3005.897 1 3005.9 96.855 .000

1175.510 26 45.212 1.457 .091

3662.134 118 31.035

7843.541 145

(Combined)
Linearity
Deviation
from
Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total
(Combined)
Linearity
Deviation
from
Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Lingkungan
Keluarga *
Prestasi Belajar

Lingkungan
Masyarakat *
Prestasi Belajar

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

  Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

        Tabel 4.12 di atas menunjukkan Fhitung sebesar 1,139 dengan tingkat 

signifikan 0,310, karena tingkat signifikan > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  
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pengaruh antara lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar akuntansi 

dinyatakan linier, sedangkan Fhitung sebesar 1,457 dengan tingkat signifikan 

0,91, karena tingkat signifikan > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  pengaruh 

antara lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar akuntansi dinyatakan 

linier. 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda 

yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

 

4.1.4.1 Uji multikolinieritas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang pasti 

diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. 

Model yang baik yang seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independent. Ada 

tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai tolerance dan VIF (Variance inflation 

Factor) yaitu: 

a. Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.  

b. Jika nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat 

gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut. 

Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13  Hasil Uji Multikolinieritas 
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Coefficientsa

.448 2.233

.448 2.233
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 
 

         Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui model regresi bebas  

multikolonieritas karena nilai VIF  (varian infalactioan factor)  sebesar 2,233 < 

10, dan nilai toleransi variabel sebesar 0,448, > 0,10  dapat disimpulkan bahwa  

data dalam penelitian ini bebas tidak mengandung multikolinieritas. 

 

 

 

4.1.4.2 Uji heteroskedastisitas 

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi 

selain harus berdistribusi normal dan tidak mengandung multikolonieritas juga harus 

memenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilihat  dari scatter plot, apabila titik-titik yang berbentuk pola tertentu yang tetatur 

berarti mengandung heteroskedastisitas, sebaliknya titik-titik yang berbentuk tidak 

teratur dan berada diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu vertikal dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 
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Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

Gambar 4.4 Grafik Scatterplot 

 

         Terlihat dari gambar 4.4 titik-titik yang tersebat tidak teratur dan tidak 

membentuk pola yang teratur, serta titik-titik tersebut berada di atas dan di bawah 

angka nol sumbu vertikal, yang berarti model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas.  

Kesimpulan dari hasil uji prasyarat analisis regresi di atas bahwa model 

regresi dalam penelitian ini efektif digunakan untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar 

akuntansi karena data berdistribusi normal, antar variabel bebas tidak 

mengandung multikolinieritas dan tidak mengandung heteroskedastisitas 

4.1.5 Pengujian Hipotesis 
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Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda. Adapun hipotesis kerja yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: “Ada pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa XI program studi IPS SMA PGRI 2 Kayen Pati baik secara 

simultan maupun parsial”. 

4.1.5.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dengan maksud untuk meramalkan 

bagaimana keadaan variabel terikat, bila terdapat dua atau lebih variabel bebas sebagai 

faktor prediktor yang dinaikturunkan nilainya. Berdasarkan perhitungan regresi linier 

berganda dengan menggunakan SPSS 15,0 for windows diperoleh koefisien regresi 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.14 Analisis Regresi Berganda 
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Coefficientsa

46.565 2.159 21.567 .000
.242 .063 .358 3.834 .000
.289 .077 .353 3.775 .000

(Constant)
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 

Coefficientsa

.620 .305 .240 .448 2.233

.619 .301 .236 .448 2.233
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 

(Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

 Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda dua prediktor yang 

diperoleh dari hasil analisis yaitu Y = 46,565 + 0,242X1 + 0,289X2.  

 Persamaan regresi koefisien regresi tersebut bertada positif (+) artinya kenaikan 

variabel independent akan diikuti oleh kenaikan variabel dependen, dari persamaan 

regresi berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Koefisien regresi X1 sebesar 0,242 menyatakan bahwa setiap penambahan satuan 

lingkungan keluarga akan meningkatkan prestasi belajar akuntansi sebesar 0,242.  

2) Koefisien regresi X2 sebesar 0,289 menyatakan bahwa setiap penambahan satuan 

lingkungan masyarakat akan meningkatkan prestasi belajar akuntansi sebesar 0,289.  

 

4.1.5.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
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        Pengujian hipotesis secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat secara parsial (terpisah) 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Pengujian secara parsial ini 

digunakan uji t, dengan kaidah Ha diterima jika nilai p value < 0,05 atau jika 

menggunakan penentuan nilai kritis thitung > ttabel. 

1) Pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar akuntansi 

      Tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa thitung untuk variabel lingkungan 

keluarga sebesar 3,834 dengan p value 0,000, karena p value yang diperoleh lebih 

kecil dari 0,05 dapat dsimpulkan bahwa Ha diterima yang berarti ada pengaruh 

yang signifikan antara lingkungan keluarga (X1) terhadap prestasi belajar 

akuntansi(Y).  

2) Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar akuntansi 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa thitung untuk variabel lingkungan 

masyarakat sebesar 3,775 dengan p value 0,000, karena p value yang diperoleh 

lebih kecil dari 0,05 dapat dsimpulkan bahwa Ha diterima yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan masyarakat (X2) terhadap prestasi 

belajar akuntansi (Y).  

4.1.5.3 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat secara simultan (bersamaan) 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Pengujian secara simultan ini 

digunakan uji F, dengan kaidah Ha diterima jika p value < 0,05. 

Tabel 4.15 Anova 
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ANOVAb

2322.225 2 1161.113 56.346 .000a

2946.788 143 20.607
5269.014 145

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat, Lingkungan Keluargaa. 

Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

       Berdasarkan tabel ANNOVA menggunakan SPSS 15,0 for windows diperoleh 

Fhitung = 56,346 dengan p value sebesar 0,000, karena p value < 0,05 maka maka 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi prestasi belajar akuntansi peserta 

didik. Untuk menguji tingkat signifikansi berdasarkan Uji tabelFF 1 . Pada  = 

5% dengan dk pembilang k-1=2 dan dk penyebut n-k= 143 diperoleh tabelF  = 

3,06, ternyata tabelFF 1  adalah (56,346  3,06), berarti Ha diterima ada 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga (X1) dan lingkungan 

masyarakat (X2) terhadap prestasi belajar akuntansi (Y).  

4.1.5.4 Koefisien Determinasi Simultan ( 2R ) 

Derajat hubungan antara lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dengan 

prestasi belajar akuntansi secara simultan diketahui dari harga koefisien determinasi 

ganda  ( 2R ), dapat dilihat dari Tabel Model Summary diperoleh harga R Square sebesar 

44,1% yang menunjukan bahwa proporsi variabel prestasi belajar dapat dijelaskan oleh 

variabel lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sebesar 44,1% sedangkan 

sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar 

yang dicapai. Seperti dikemukakan oleh Clark bahwa hasil belajar siswa disekolah 70% 
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dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% di pengaruhi oleh lingkungan. (Sudjana, 

2008:39) 

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi Simultan  

Model Summaryb

.664a .441 .433 4.53948 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Sig. F Change

Change
Statistics

Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat, Lingkungan Keluargaa. 

Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
 

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

4.1.5.5 Koefisien Determinasi Parsial ( 2r ) 

Koefisien Determinasi Parsial digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 4.17 menunjukan bahwa 

besarnya kontribusi lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 

(0,305) 2 x 100% = 9,3025% dan besarnya kontribusi lingkungan masyarakat terhadap 

prestasi belajar akuntansi sebesar (0,301) 2 x 100% = 9,0601%. Disimpulkan bahwa 

lingkungan keluarga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi belajar 

akuntansi dibandingkan dengan variabel lingkungan masyarakat. 

 

 

 

Tabel 4.17 Koefisien Determinasi Parsial 
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Coefficientsa

.620 .305 .240 .448 2.233

.619 .301 .236 .448 2.233
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2009 

4.2   Pembahasan 

Perhitungan SPSS 15.00 for Windows diperoleh persamaan regresi ganda 

dua prediktor yang diperoleh dari hasil analisis yaitu Y = 46,565 + 0,242X1 + 

0,284X2, yang artinya koefisien regresi X1 sebesar 0,242 menyatakan bahwa 

setiap penambahan satuan lingkungan keluarga akan meningkatkan prestasi 

belajar akuntansi sebesar 0,242. Koefisien regresi X2 sebesar 0,284 menyatakan 

bahwa setiap penambahan satuan lingkungan masyarakat akan meningkatkan 

prestasi belajar akuntansi sebesar 0,284.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap prestasi akuntansi SMA 

PGRI 2 KAYEN PATI baik secara simultan maupun secara parsial yang 

dibuktikan dari hasil uji F yang diperoleh besarnya signifikansi 0,000 < 0,05 dan 

secara parsial yang dibuktikan dengan uji t yang diperoleh besarnya signifikansi 

0,000 < 0,05. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, dimana koefisien 

regresi bertanda positif, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap prestasi akuntansi SMA 

PGRI 2 KAYEN PATI.  

Koefisien determinasi ganda  ( 2R ) dengan harga 2R sebesar 44,1% yang 

menunjukan bahwa proporsi variabel prestasi belajar dapat dijelaskan oleh 
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variabel lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sebesar 44,1% 

sedangkan sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel ANNOVA hasil pengujian 

hipotesis dengan analisis regresi ganda menggunakan SPSS diperoleh Fhitung = 

56,346 dengan p value sebesar 0,000, karena p value < 0,05 maka Ha diterima 

yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga (X1) dan 

lingkungan masyarakat (X2) terhadap prestasi belajar akuntansi (Y).  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini, secara umum 

tingkat lingkungan keluarga siswa SMA PGRI 2 Kayen pati kelas XI rata-rata 

tinggi, yang berarti rata-rata siswa berada dalam susana rumah, cara orang tua 

mendidik, kedaan ekonomi dan relasi antaranggota keluarga yang baik. Besarnya 

kontribusi yang diberikan lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar akuntansi 

dalam penelitian ini sebesar  9,3025%. Besarnya kontribusi yang diberikan 

lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar akuntansi dalam penelitian ini 

sebesar  9,0601%. Besarnya kontribusi lingkungan keluarga ini menunjukkan 

bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

pencapaian prestasi siswa khususnya dalam materi akuntansi, dibandingkan 

dengan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan harga koefisien 

regresi yang diperoleh bertanda positif, yang berati terdapat pengaruh yang positif 

antara lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Jadi dapat disimpulkan jika situasi lingkungan keluarga seorang siswa 

semakin baik maka prestasi belajarnya akan semakin meningkat, dan jika situasi 
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lingkungan masyarakat seorang siswa semakin baik maka prestasi belajarnya akan 

semakin meningkat. 

 Hasil penelitian ini didukung pendapat Hasbullah (1994:46) dalam 

(http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi- belajar/) keluarga 

yanng sehat besar artinya untuk pendidikan kecil, tetapi bersifat menentukan dalam 

ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, Negara dan dunia. Adanya rasa aman dalam 

keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Rasa aman itu 

membuat seseorang akan terdorong untuk belajar secara aktif, karena rasa aman 

merupakan salah satu kekuatan pendorong dari luar yang menambah motivasi untuk 

belajar.  

 Hasil penelitian yang dilakukan triyono menunjukan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI IPS di SMA I KENDAL, dimana pvalue lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah baik secara parsial dan simultan < 0,05. Secara parsila lingkungan 

keluarga mempunyai kontribusi sebesar 8,6%, lingkungan sekolah 21,8%. 

Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Fika Indriyani (3301401082) di 

FE UNNES angkatan tahun 2005. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian 

dapat disimpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa 

yang bertempat tinggal di kos yaitu faktor intern yang terdiri dari faktor fisiologis, 

faktor psikologis: motivasi, minat, bakat kecerdasan dan kesehatan mental. Faktor 

ekstern terdiri dari lingkungan kampus, lingkungan keluarga, suasana rumah kos, 

dan lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang kurang diperhatikan untuk 

meningkatkan hasil belajar: faktor fisiologis, minat, bakat, kecerdasan, dan 
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kesehatan mental. Motivasi kurang diperhatikan, lingkungan keluarga kurang 

diperhatikan karena tempat tinggal mahasiswa berbeda dengan orang tua, 

lingkungan masyarakat kurang diperhatikan karena mahasiswa interaksinya 

sangat kurang.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Triyono (3301402082) 2007 di XI IPS di 

SMA I KENDAL. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS di SMA I KENDAL, dimana pvalue 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah baik secara parsial dan simultan < 

0,05. Secara parsila lingkungan keluarga mempunyai kontribusi sebesar 8,6%, 

lingkungan sekolah 21,8%, sedangkan secara simultan baik lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 

42,25%.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rosinta Situmeang dalam 

(http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_jou

rnal_review&id=9128&task=view), menunjukan bahwa faktor lingkungan siswa 

dan lingkungan sosialisasi dan lingkungan tempat tinggal siswa sangatlah 

berpengaruh terhadap munculnya perilaku prososila anak. Hal ini jelas terlihat 

hasil nilai Asympotic Sign sebesar 0.001 dimana probabilitasnya jauh lebih kecill 

dari 0.05, sehingga secara keseluruhan siswa yang tinggal di Asrama dengan 

siswa yang tinggal diluar asrama ada pengaruh sikap prilaku. 

 Penelitian yang dilakukan Rita Eni Wulandari(3301402118) 2007 menunjukan bahwa 

faktor intern berpengaruh negatif terhadap kesulitan belajar akuntansi dengan memberi 
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kontribusi sebesar 28,73%, semakin tinggi kualitas faktor intern  berpengaruh dengan 

penurunan kesulitan belajar siswa, sebaliknya semakin rendah kontribusi faktor intern 

diikuti dengan kenaikan kesulitan belajar. Faktor ekstern berpengaruh negatif terhadap 

kesulitan belajar mata pelajaran akuntansi dengan memberi kontribusi sebesar 11,63%. 

Faktor ekstern dan faktor intern berpengaruh negatif terhadap kesulitan belajar 

akuntansi pada siswa kelas XII IPS MA AL-ASROR Gunungpati Semarang. 

 Muh. Tang S2008 Penerapan pendidikan agama dalam lingkungan keluarga sangat 

berpengaruh terhadap anak, berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan tingkah 

laku anak.  

 Hasil penelitian Enggar Prasetyo Wibawa menunjukan faktor intern dalam kategori 

baik yaitu 75,62%, faktor ekstern dalam kategori baik yaiti 70,82% dan prestasi belajar 

ekonomi siswa termasuk baik dengan rata-rata nilai 76,87%. Uji keberartian regresi 

secara parsial dengan uji t diperoleh thitung untuk variabel faktor intern sebesar 3,824 

dengan signifikansi 0,000<0,05, dan nilai thitung untuk variabel faktor ekstern 2,834 

dengan signifikansi 0,006<0,05. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa baik 

secara parsial dan simultan faktor intern dan faktor ekstern berpengaruh terhadap 

terhadap prestasi belajar siswa.   Besarnya pengaruh secara simultan adalah 59,8%, 

sedangkan besarnya pengaruh secara parsial dari faktor intern adalah 19,9% dan faktor 

ekstern adalah 12% dengan demikian faktor intern memiliki pengaruh yang lebih besar 

dari faktor ekstern. 

 Hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian sekarang tidak jauh beda, karena 

secara parsial variabel lingkungan keluarga lebih banyak memberikan kontribusi. Hal ini 

juga dapat dilihat dari hasil penelitian sekarang yang menunjukkan bahwa lingkungan 
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keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi, 

karena p value yang diperoleh yaitu 0,000 < 0,05. Pengaruh pertama dan utama bagi 

kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seorang adalah keluarga. Hal ini 

disebabkan keluarga merupakan orang-orang terdekat bagi seorang anak. Banyak sekali 

kesempatan dan waktu bagi seorang anak untuk bertemu dan berinteraksi dengan 

keluarga. Pertemuan dan interaksi tersebut sudah pasti sangat besar pengaruhnya bagi 

perilaku dan prestasi anak. 

 Lingkungan masyarakat terdapat nilai-nilai, etika, moral dan perilaku yang dipatuhi 

oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menjadi salah satu 

tempat pembentukan sikap, perilaku dan prestasi seorang peserta didik. Dalam 

masyarakat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi peserta didik 

diantaranya: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan 

lingkungan tetangga. Masyarakat mampu menunjang proses belajar siswa apabila 

masyarakat berhasil menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif 

tersebut mendorong peserta didik untuk belajar dengan baik dan keadaan ini 

diharapkan mampu membuat hasil belajar peserta didik lebih baik. Kartono(1995:5) 

berpendapat: Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran belajar anak, 

terutama anak-anak yang sebayanya. Apabila anak-anak yang sebaya merupakan anak-

anak yang rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk mengikuti jejak mereka. 

Sebaliknya bila anak-anak di sekitarnya merupakan kumpulan anak-anak nakal yang 

berkeliaran tiada menentukan anakpun dapat terpengaruh pula. Lingkungan 

membentuk kepribadian anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan 

selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Oleh karena 

itu, apabila seorang siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin 
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belajar maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada dirinya, 

sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya. 

(http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi-belajar/) 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Secara  parsial ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga 

terhadap prestasi belajar akuntansi, terlihat dari t hitung  untuk variabel 

lingkungan keluarga sebesar 3,834 dengan p value 0,000, karena p value yang 

diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan pengaruhnya sebesar 9,3025%. Lingkungan 

yang banyak memberikan pengaruh terhadap proses belajar maupun 

perkembangan anak didik adalah lingkungan keluarga karena lingkungan 

keluarga sebagai lingkungan belajar yang pertama dan utama sebelum 

lingkungan sekolah dan masyarakat. 

2) Secara  parsial ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan masyarakat 

terhadap prestasi belajar akuntansi, terlihat dari t hitung  untuk variabel 

lingkungan keluarga sebesar 3,775 dengan p value 0,000, karena p value yang 

diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan pengaruhnya sebesar 9,0601%. Lingkungan 

masyarakat terdapat nilai-nilai, etika, moral dan perilaku yang dipatuhi oleh 
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seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menjadi salah satu 

tempat pembentukan sikap, perilaku dan prestasi seorang peserta didik.  

3) Secara simultan ada pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat terhadap prestasi belajar akuntansi siswa XI program studi IPS 

SMA PGRI 2 Kayen Pati, hal ini ditunjukan dengan tabelFF 1  adalah (56,346 

 3,06). Pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan 

perkembangan seorang adalah keluarga. Hal ini disebabkan keluarga 

merupakan orang-orang terdekat bagi seorang anak. Banyak sekali 

kesempatan dan waktu bagi seorang anak untuk bertemu dan berinteraksi 

dengan keluarga. Pertemuan dan interaksi tersebut sudah pasti sangat besar 

pengaruhnya bagi perilaku dan prestasi anak. Lingkungan masyarakat terdapat 

nilai-nilai, etika, moral dan perilaku yang dipatuhi oleh seluruh anggota 

masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menjadi salah satu tempat 

pembentukan sikap, perilaku dan prestasi seorang peserta didik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil simpulan dapat diambil saran  sebagai berikut: 

1. Lingkungan keluarga siswa kelas XI SMA PGRI 2 Kayen Pati dalam kategori baik, 

untuk itu perlu dipertahankan atau ditingkatkan lagi sehingga hasil belajar yang 

diperoleh siswa juga mengalami peningkatan. 

2. Orang tua hendaknya  memberikan dorongan dan dukungan agar anak lebih 

semangat dalam belajarnya, menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif untuk 

belajar, menjalin hubungan keluarga yang penuh kasih sayang dan pengertian, 
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menyediakan fasilitas belajar yang memadai di rumah demi kelancaran serta 

kelancaran  proses belajar anak. 

3. Anak harus mampu menyeleksi dan membentengi diri dari pergaulan yang negatif 

yang ada di sekitar lingkungan masyarakatnya, sehingga siswa tidak ikut-ikutan hal-

hal buruk yang dapat mengganggu kegiatan belajar siswa, tentu orang tua perlu 

memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap anak. 

4. Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan kegiatan sejenis, diharapkan  

untuk melakukan dengan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap 

prestasi belajar. 
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KELAS XI IPS 1 

No 
No 

Induk 
Kode 
Resp  Nama Jenis Kelamin Prestasi Belajar  

1 2912 S-1 Adhiluhung Jujur P L 70 

2 2770 S-2 Agung wahono L 75 

3 3013 S-3 Ahmad Hermanto L 65 

4 2917 S-4 Alex Muskin L 65 

5 2776 S-5 Ana Mujihastutik P 60 

6 2866 S-6 Ani Nugraeni P 71 

7 2869 S-7 Anwar Syah L 74 

8 2920 S-8 Aprilia Fitriani P 64 

9 2924 S-9 Danny Trioa S L 68 

10 3070 S-10 Deddy Handoko L 72 

11 2928 S-11 Dewi Susanti P 67 

12 2826 S-12 Dian Ayu WL P 77 

13 2930 S-13 Dodik setiawan  L 72 

14 2880 S-14 Dwi Sandyah PS P 66 

15 2975 S-15 Eka wulandari P 70 

16 2937 S-16 Eko Triyoso L 68 

17 2938 S-17 Etin Rochmawati P 65 

18 2784 S-18 Fandi Hadi M L 55 

19 2832 S-19 Fery Ryan S L 71 

20 2940 S-20 Fitriana Sari P 60 

21 3079 S-21 Gilang Wisnu P L 64 

22 2888 S-22 Handoko L 61 

Daftar Siswa Kelas XI SMA PGRI 2 Kayen Pati 

Lampiran 1 
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23 2981 S-23 Hendrik S L 78 

24 2834 S-24 Heni syafaati P 69 

25 3030 S-25 Indra Prastia L 63 

26 3032 S-26 Jaya Wike Rama L 58 

27 2840 S-27 Kristianingsih P 67 

28 2842 S-28 M. Arif U L 69 

29 3035 S-29 Maya Agustina P 72 

30 2987 S-30 Moh. Heri S L 70 

31 3091 S-31 Moh. Nukhan L 67 

32 2989 S-32 Muh. Amirudin L 68 

33 3040 S-33 Muh. Hasan N L 74 

34 2949 S-34 Nur Efendi L 82 

35 2893 S-35 Nur Khamid L 69 

36 2798 S-36 Nur Rokhim L 64 

37 2997 S-37 Puji Lestari P 60 

38 3099 S-38 Pujo Suprapno L 78 

39 2802 S-39 Riyanti P 69 

40 3046 S-40 Roni Sutrisno L 78 

41 2851 S-41 Septi minarni P 63 

42 2907 S-42 Sri Hartanti P 65 

43 2960 S-43 Sumarno L 70 

44 2961 S-44 Teguh Budiyono L 71 

45 3056 S-45 Toni L 63 

46 2811 S-46 Tri Susilo L 68 
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47 3105 S-47 Wahyuningsih P 69 

48 3058 S-48 Widyaningsih P 70 

49 3009 S-49 Yunus Hamsyah L 70 
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KELAS XI IPS 2 

No 
No 

Induk Kode Nama Jenis Kelamin Prestasi Belajar  

50 2962 S-50 Abdul Aziz S L 67 

51 2913 S-51 Agung Budi Utomo L 67 

52 3011 S-53 Agung Tunggal P L 76 

54 2771 S-54 Agus Ristianto L 73 

55 2867 S-55 Antika P 59 

56 3068 S-56 Ardy riyanto L 72 

57 2871 S-57 Arif Prasetyo L 72 

58   S-58 Atika Setyowati P 65 

59 2779 S-59 Beni Agung S L 60 

60 2927 S-60 Desy Rahmawati P 81 

61 2971 S-61 Devi Novitasari P 73 

62 2781 S-62 Dewi Lestari P 80 

63 2877 S-63 Diah Kumalasari P 70 

64 3019 S-64 Dian Arif S L 57 

65 3022 S-65 Didik Subiyanto L 69 

66 2931 S-66 Dwi Saputro L 57 

67 2975 S-67 Eka Wulandari  P 75 

68 2884 S-68 Erna Dwi L P 67 

69 2977 S-69 Eva Krisnamawati P 72 

70 2939 S-70 Evi Silvia L P 62 

71 2983 S-71 Herman Felani L 59 

72 2836 S-72 Iis Sugiyanti P 70 
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73 2942 S-73 Ikang Fauzi L 60 

74 3029 S-74 Imam Syafi'i L 77 

75 3031 S-75 Jaswati P 74 

76 2839 S-76 Joko Prayetno L 60 

77 2841 S-77 Laily nurul N P 69 

78 2891 S-78 Maliku Sholeh L 61 

79   S-79 Meitiara SD P 75 

80 2789 S-80 Meri Fitriana P 77 

81 3037 S-81 moh. Ali N L 76 

82 3092 S-82 Muh. Nur C L 67 

83 3093 S-83 Muh Ruslam T L 68 

84 2948 S-84 Novandra Noor L 71 

85 2950 S-85 Nur Indah S P 76 

86 2998 S-86 Rahmawati P 77 

87 2900 S-87 Ribut Priyadi L 60 

88 3002 S-88 Saiful Mustofa  L 66 

89 3048 S-89 Sani Prastika P 64 

90 3101 S-90 Santoso Setyawan L 75 

91 3003 S-91 Siti Aysshah P 72 

92 2906 S-92 Soni Hari S L 76 

93 3052 S-93 Sri Lestari P 63 

94 2959 S-94 Sukisno L 67 

95 3055 S-95 Tomo Faisol L 68 

96 2812 S-96 Umar Sudiro L 73 
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97 2860 S-97 Umayah P 79 
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KELAS XI IPS 3 

No 
No 

Induk Kode Nama Jenis Kelamin Prestasi Belajar 

98 2818 S-98 Adek Supriynto L 67 

99   S-99 Agung Kurniawan L 68 

100 2864 S-100 Agung Purdianto L 65 

101 2865 S-101 Agus Pujianto L 68 

102 2915 S-102 Agus Sugiyanto L 64 

103 2773 S-103 Ahmad Syaiful H L 74 

104 2966 S-104 Alex Safi'i L 72 

105 3062 S-105 Ali Mas'an L 75 

106 2919 S-106 Anis Slikatun P 74 

107 2921 S-107 Atika Jayanti P 67 

108 3061 S-108 Ayu Mustikasari P 77 

109 2923 S-109 Bagus Supriyanto L 72 

110 2969 S-110 Candi Nugroho L 71 

111 3018 S-111 Deni setiawan L 74 

112 2926 S-112 Desi Kunindia P 66 

113 2874 S-113 Denti Diah F P 70 

114 2972 S-114 Dian Purnomo L 65 

115 2827 S-115 Didik Bayu W L 70 

116 2878 S-116 Didik Kurniawan L 68 

117 3075 S-117 Dwi Samaji L 68 

118 3076 S-118 Dwi Sulistianto L 65 

119 2933 S-119 Edy Susanto L 67 
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120 2936 S-120 Eko Pujiono L 68 

121 2881 S-121 Emy diah AS P 74 

122 2980 S-122 Hartatik P 60 

123 2941 S-123 Heny Widiastutik P 80 

124 3082 S-124 Imam Safi'i L 78 

125 3084 S-125 Istiani P 75 

126 2943 S-126 Ita Eviyana P 66 

127 3085 S-127 Joko Satriyo L 55 

128 3086 S-128 Kartika Pangestu P 71 

129 3034 S-129 Khoirun Nikmah P 69 

130 3088 S-130 Mamit Jatmiko L 74 

131 2988 S-131 Mohamad Ilham L 64 

132 3094 S-132 Mohamad Ade S L 60 

133 2845 S-133 Muhammad wanto L 64 

134 3042 S-134 Nicco SS L 63 

135 3043 S-135 Novi Puput P 65 

136 2801 S-136 Nurul M P 62 

137 2896 S-137 Omay Raharjo L 68 

138 2897 S-138 Pujiati P 68 

139 2955 S-139 Rivan Samidianto L 67 

140 2956 S-140 Roisatul Magrifah P 78 

141 2905 S-141 Sigit Trans S L 58 

142 2050 S-142 Siti Musannadah P 76 

143 2958 S-143 Sri Rahayuningsih P 69 
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144 2857 S-144 Syahid Su L 69 

145 2810 S-145 Titah Lestari P 83 

146 2802 S-146 Wahyu Putra L 83 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 

PENGARUH LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL TERHADAP PRESTASI  BELAJAR  

AKUNTANSI SISWA KELAS XI PROGRAM STUDI IPS SMA PGRI 2 KAYEN PATI 

 

 

Variabel Indikator No. Soal Jumlah 

Lingkungan 

Tempat tinggal 

Suasana rumah 1, 2, 3, 4, 5 5 

Cara orang tua mendidik 6, 7, 8, 9, 10 5 

Keadaan ekonomi orang tua 11, 12, 13, 14, 15 5 

Relasi antranggota keluarga 16, 17, 18, 19, 20 5 

Kegiatan siswa dalam 

masyarakat 

21, 22, 23 3 

Mass media 24, 25, 26 3 

Teman bergaul 27, 28, 29, 30 4 

Bentuk kehidupan 

masyarakat/lingkungan 

tetangga 

3, 32, 33, 3 
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Kepada  

Yth. Siswa Kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

SMA PGRI 2 Kayen Pati 

 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan akan diadakanya penelitian dengan judul ”Pengaruh Lingkungan 

Tempat Tinggal terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA PGRI 2 Kayen Pati  ”, maka 

peneliti mohon kesediaan Anda mengisi angket penelitian ini. Data yang Anda berikan 

sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitia tersebut. 

 Oleh karena itu saya sangat mengharapkan agar Anda memberikan jawaban 

secara jujur sesuai dengan kenyataan yang Anda hadapi, dan saya menjamin 

kerahasiaan jawaban yang Anda berikan, dan tidak akan mempengaruhi prestasi 

akademik Anda. 

 Atas perhatian dan bantuan yang Anda berikan, saya mengucapkan banyak 

terima kasih. 

 

  Semarang,      Maret 2009 

  Peneliti 

 

 

 

 

  Hartini 

  3301405073 
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ANGKET PENELITIAN 

 

Nama    : ....................................................... 

Kelas  : ....................................................... 

Jenis kelamin : ....................................................... 

Pekerjaan Orang tua   : ....................................................... 

 

Petunjuk Pengisian  

1. Tulis terlebih dahulu identitas Anda di lembar yang telah disediakan. 
2. Dimohon untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan kondisi Anda yang 

sesungguhnya. 
3. Bacalah tiap butir soal pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan baik. 
4. Pilihlah salah satu alternatif jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) padaa 

alternatif jawaban yang tersedia. 
 

Lingkungan Tempat Tinggal 

A. Suasana Rumah  

1. Bagaimanakah suasana lingkungan di rumah anda saat ini? 
a. Menyenangkan karena anggota keluarga selalu rukun 
b. Cukup menyenangkan 
c. Kadang-kadang menyenangkan 
d. Tidak menyenangkan, karena anggota keluarga sering bertengkar 
 

2. Apakah suasana rumah anda mendukung kegiatan belajar? 
a. Sangat mendukung, karena suasananya tenang dan fasilitas belajar 

memadai 
b. Cukup mendukung karena suasananya tenang 
c. Kurang mendukung, karena fasilitas belajar kurang memadai 
d. Tidak nyaman karena lingkungan rumah terlalu bising 
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3. Apakah keluarga anda berusaha membuat suasana rumah yang tenang disaat 
anda sedang belajar? 
a. Selalu berusaha menciptakan suasana yang tenang untuk belajar 
b. Hanya tenang pada saat tes dan ujian 
c. Bisa-biasa saja 
d. Tidak pernah, karena suara TV dan radio yang terlalu bising 

 
4. Pada saat anda belajar bagaimana suasana di rumah anda? 

a. Tenang, nyaman, dan menyenagkan untuk belajar 
b. Kurang tenang tapi nyaman untuk belajar 
c. Selalu ramai sehingga tidak nyaman untuk belajar 
d. Tidak tenang dan nyaman untuk belajar 
 

5. Jika anda sedang belajar, apakah anda terganggu dengan suara radio, TV, yang 
dinyalakan oleh anggota keluarga anda? 
a. Tidak pernah terganggu karena pada saat belajar TV dan radio mati 
b. Kadang-kadang terganggu dengan suara TV dan radio 
c. Sering terganggu karena suara TV dan radio cukup keras 
d. Selalau terganggu karena suara TV dan radio sangat keras  
 

B. Cara Orang Tua mendidik 

6. Apakah orang tua memperhatikan belajar anda? 
a. Selalu memperhatikan dengan menyuruh belajar, membimbing, dan 

memotivasi 
b. Memperhatikan dengan menyuruh belajar dan membimbing 
c. Hanya memperhatikan saat ujian 
d. Tidak pernah perhatian 
 

7.  Jika anda tidak belajar pada waktu jam belajar, bagaimana tangggapan orang 
tua anda? 

a. Menasehati agar belajar 
b. Kadang-kadang menyuruh untuk belajar 
c. Biasa-biasa saja 
d. Tidak peduli 
 

8. Apakah orang tua anda memperhatikan jadwal belajar anda? 

a. Selalu memperhatikan dengan mengecek, mengingatkan dan menyuruh 
belajar 

b. Memperhatikan dengna mengecek dan mengingatkan untuk belajar 
c. Memperhatikan dengan mengecek jadwal belajar 
d. Tidak pernah memperhatikan 
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9. Apakah orang tua anda mendorong untuk belajar akuntansi? 

a. Selalu mendorong dengan memotivasi dan membelikan buku-buku 
akuntansi 

b. Sering memotivasi untuk belajar akuntansi 
c. Kadang-kadang mendorong untuk belajar akuntansi 
d. Tidak pernah mendorong untuk belajar akuntansi 

 
10. Bila nilai rapor anda baik, bagaimana tanggapan orang tua anda? 

a. Memuji, mengarahkan agar lebih ditingkatkan dan memberi hadiah 
b. Memuji dan memberi hadiah 
c. Biasa-biasa saja 
d. Tidak peduli 
 

C. Keadaan Ekonomi Orang Tua 

11. Apakah pekerjaan orang tua anda? 
a. PNS, Polisi, TNI 
b. Wiraswasta 
c. Petani 
d. Buruh/Sopir 
 

12. Berapa penghasilan orang tua anda sebulan? 
a. > Rp.1.500.000 
b. Rp. 1.000.000- Rp. 1.500.000 
c. Rp. 750.000- Rp. 1.000.000 
d. < Rp.750.000 

 

13. Apakah anda membayar SPP atau BP3 tepat pada waktunya? 
a. Selalu tepat pada waktunya 
b. Membayar pada batas terakir pembayaran 
c. Kadang-kadang terlambat membayar 
d. Sering menunggak pembayaran 
 

14. Apakah kebutuhan perlengkapan sekolah anda dapat terpenuhi? 
a. Semua dapat terpenuhi 
b. Sebagian besar terpenuhi 
c. Sebagian kecil terpenuhi 
d. Tidak dapat terpenuhi 
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15. Berapa jumlah anggota keluarga anda yang masih menjadi tanggungan orang 
tua (belum menikah) termasuk anda? 
a. 1 orang 
b. 2 orang 
c. 3 orang 
d. Lebih dari 3 orang 
 

D. Relasi Antaranggota Keluarga 

16. Bagaimanakah hubungan anda dengan orang tua anda? 
a. Akrab, penuh perhatian dan kasih sayang 
b. Akrab dan perhatian 
c. Biasa saja 
d. Tidak peduli 

17. Bagaimanakah hubungan dan komunikasi anda dengan saudara atau anggota 
keluarga lainnya? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 

 

18. Apakah anda terbuka dengan kesulitan belajar yang anda alami? 
a. Selalu terbuka pada semua anggota belajar 
b. Terbuka hanya kepada orang tua 
c. Kadang-kadang terbuka 
d. Tidak terbuka 
 

19. Apakah keluarga anda membiasakan kerjasama dalam melaksanaka tugas 
keluarga? 
a. Membiasakan kerjasama untuk semua tugas rumah 
b. Membiasakan kerjasama untuk tugas tertentu 
c. Kadang-kadang kerjasama 
d. Tidak pernah kerjasama 
 

20. Bagaimanakah sikap orang tua anda, jika anda berpendapat atau mengajukan 
usul? 
a. Diterima dengan baik 
b. Diterima, tapi dipertimbangkan terlebih dahulu 
c. Biasa saja 
d. Tidak didengarkan 
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E. Kegiatan Siswa dalam Masyaraka 

21. Bagaimana partisipasi anda dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan 
tenpat tinggal anda (karang taruna, remaja masjid, olahraga dll)? 
a. Aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan 
b. Cukup aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan 
c. Kurang aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan 
d. Tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan 
 

22. Apakah anda menikuti kursus/les diluar jam sekolah? Dan berapa jumlahnya? 
a. Lebih dari 3 kursus/les 
b. 2 kursus/les 
c. Hanya 1 kursus/les 
d. Tidak mengikuti kursus/les 

 

23. Seberapa seringa anda mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungna 
tempat tinggal anda? 
a. Selalau aktif dalam setiap kegiatan di masyarakat 
b. Hanya untuk kegiatan yang saya senangi 
c. Hanya bila diwajibkan untuk ikut kegiatan tersebut 
d. Tidak pernah ikut berpartisipasi 
 

 

F. Mass Media 

24. Berapa lama anda menonton TV dalam sehari? 
a. Kurang dari 1 jam sehari 
b. 1-2 jam sehari 
c. 3-4 jam sehari 
d. Lebih dari 5 jam sehari 
 

25. Buku apa yang seringa anda baca? 
a. Buku pelajaran dan karya ilmiah 
b. Buku pelajaran, majalah, koran 
c. Komik, majalah, dan novel 
d. Tidak hobi membaca 
 

26. Manfaata apa yang anda peroleh dari buku yang anda baca? 
a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 
b. Mengembangkan imajinasi 
c. Memberikan kepuasan batin 
d. Tidak ada karena saya tidak suka membaca 
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G. Teman Bergaul  

27. Aktivitas apa yang sering anda lakukan ketika berkumpul dengan teman-
teman? 
a. Bermain di lingkungan sekitar rumah 
b. Pergi ke pusat perbelanjaan (mall, pasar dll) 
c. Pergi ke game center (PS, video game, bill yard dll) 
d. Nongkrong/ngobrol sampai larut malam 
 

28. Bagaimanakah keadaan pendidikan teman bermain di lingkungan tempat 
tinggal anda? 
a. Semua teman saya bersekolah 
b. Sebagian besar teman saya bersekolah 
c. Sebagian kecil teman saya bersekolah 
d. Semua teman saya tidak bersekolah 
 

29. Berapa kali dalam seminggu anda berkumpul dengan teman bermain? 
a. 1 kali dalam seminggu 
b. 2 kali dalam seminggu 
c. 3 kali dalam seminggu 
d. Lebih dari 3 kali dalam seminggu 
 

30. Kapan anda berkumpul dengan teman bermain anda? 
a. Setelah pulang sekolah hingga pukul 17.00 WIB 
b. Sore hari hingga pukul 18.00 WIB 
c. Antara pukul 18.00- 21.00 WIB  
d. Malam hari hingga larut malam dan kadang-kadang tidak pulang ke rumah 
 

 

H. Bentuk Kehidupan Masyarakat/ Lingkungan Tetangga 

31. Apa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di lingkungan tempat anda 
tinggal? 
a. Perguruan tinggi 
b. SMA/sederajat 
c. SMP/sederajat 
d. Dibawah SMP 
 

32. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal anda? 
a. Tenang, aman dan nyaman  
b. Agak ramai, tapi aman dan nyaman 
c. Ramai, kurang nyaman tapi aman 
d. Sangat ramai, tidak aman, dan tidak nyaman 
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33. Apakah lingkungan pempat tinggal anda mendukung untuk proses belajar? 
a. Sangat mendukung 
b. Mendukung 
c. Kurang mendukung 
d. Tidak mendukung 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 

PENGARUH LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL TERHADAP PRESTASI  BELAJAR  

AKUNTANSI SISWA KELAS XI PROGRAM STUDI IPS SMA PGRI 2 KAYEN PATI 

 

 

Variabel Indikator No. Soal Jumlah 

Lingkungan 

Tempat tinggal 

Suasana rumah 1, 2, 3, 4,  4 

Cara orang tua mendidik 5, 6, 7, 8, 9 5 

Keadaan ekonomi orang tua 10, 11 , 12, 13,  4 

Relasi antranggota keluarga 14,15, 16, 17 4 

Kegiatan siswa dalam 

masyarakat 

18, 19, 20 3 

Mass media 21, 22, 23 3 

Teman bergaul 24, 25, 26, 27 4 

Bentuk kehidupan 

masyarakat/lingkungan 

tetangga 

28, 29, 30 3 
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Kepada  

Yth. Siswa Kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

SMA PGRI 2 Kayen Pati 

 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan akan diadakanya penelitian dengan judul ”Pengaruh Lingkungan 

Tempat Tinggal terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA PGRI 2 Kayen Pati  ”, maka 

peneliti mohon kesediaan Anda mengisi angket penelitian ini. Data yang Anda berikan 

sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitia tersebut. 

 Oleh karena itu saya sangat mengharapkan agar Anda memberikan jawaban 

secara jujur sesuai dengan kenyataan yang Anda hadapi, dan saya menjamin 

kerahasiaan jawaban yang Anda berikan, dan tidak akan mempengaruhi prestasi 

akademik Anda. 

 Atas perhatian dan bantuan yang Anda berikan, saya mengucapkan banyak 

terima kasih. 
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  Semarang,      April 2009 

  Peneliti 

 

 

 

 

  Hartini 

  3301405073 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET PENELITIAN 

 

Nama    : ....................................................... 

Kelas  : ....................................................... 
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Jenis kelamin : ....................................................... 

Pekerjaan Orang tua   : ....................................................... 

 

Petunjuk Pengisian  

5. Tulis terlebih dahulu identitas Anda di lembar yang telah disediakan. 
6. Dimohon untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan kondisi Anda yang 

sesungguhnya. 
7. Bacalah tiap butir soal pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan baik. 
8. Pilihlah salah satu alternatif jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) padaa 

alternatif jawaban yang tersedia. 
 

Lingkungan Keluarga 

A. Suasana Rumah  

6. Bagaimanakah suasana lingkungan di rumah anda saat ini? 
e. Menyenangkan karena anggota keluarga selalu rukun 
f. Cukup menyenangkan 
g. Kadang-kadang menyenangkan 
h. Tidak menyenangkan, karena anggota keluarga sering bertengkar 
 

7. Apakah suasana rumah anda mendukung kegiatan belajar? 
e. Sangat mendukung, karena suasananya tenang dan fasilitas belajar 

memadai 
f. Cukup mendukung karena suasananya tenang 
g. Kurang mendukung, karena fasilitas belajar kurang memadai 
h. Tidak nyaman karena lingkungan rumah terlalu bising 

 

8. Apakah keluarga anda berusaha membuat suasana rumah yang tenang disaat 
anda sedang belajar? 
e. Selalu berusaha menciptakan suasana yang tenang untuk belajar 
f. Hanya tenang pada saat tes dan ujian 
g. Bisa-biasa saja 
h. Tidak pernah, karena suara TV dan radio yang terlalu bising 
 

9. Pada saat anda belajar bagaimana suasana di rumah anda? 
e. Tenang, nyaman, dan menyenagkan untuk belajar 
f. Kurang tenang tapi nyaman untuk belajar 
g. Selalu ramai sehingga tidak nyaman untuk belajar 
h. Tidak tenang dan nyaman untuk belajar 



127 

 

 

 

B. Cara Orang Tua mendidik 

9. Apakah orang tua memperhatikan belajar anda? 
e. Selalu memperhatikan dengan menyuruh belajar, membimbing, dan 

memotivasi 
f. Memperhatikan dengan menyuruh belajar dan membimbing 
g. Hanya memperhatikan saat ujian 
h. Tidak pernah perhatian 
 

10.  Jika anda tidak belajar pada waktu jam belajar, bagaimana tangggapan orang 
tua anda? 
e. Menasehati agar belajar 
f. Kadang-kadang menyuruh untuk belajar 
g. Biasa-biasa saja 
h. Tidak peduli 
 

7. Apakah orang tua anda memperhatikan jadwal belajar anda? 

e. Selalu memperhatikan dengan mengecek, mengingatkan dan menyuruh 
belajar 

f. Memperhatikan dengna mengecek dan mengingatkan untuk belajar 
g. Memperhatikan dengan mengecek jadwal belajar 
h. Tidak pernah memperhatikan 
 

8. Apakah orang tua anda mendorong untuk belajar akuntansi? 

e. Selalu mendorong dengan memotivasi dan membelikan buku-buku 
akuntansi 

f. Sering memotivasi untuk belajar akuntansi 
g. Kadang-kadang mendorong untuk belajar akuntansi 
h. Tidak pernah mendorong untuk belajar akuntansi 

 

11. Bila nilai rapor anda baik, bagaimana tanggapan orang tua anda? 
a. Memuji, mengarahkan agar lebih ditingkatkan dan memberi hadiah 
e. Memuji dan memberi hadiah 
f. Biasa-biasa saja 
g. Tidak peduli 
 

 

C. Keadaan Ekonomi Orang Tua 

12. Apakah pekerjaan orang tua anda? 
e. PNS, Polisi, TNI 
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f. Wiraswasta 
g. Petani 
h. Buruh/Sopir 

13. Apakah anda membayar SPP atau BP3 tepat pada waktunya? 
e. Selalu tepat pada waktunya 
f. Membayar pada batas terakir pembayaran 
g. Kadang-kadang terlambat membayar 
h. Sering menunggak pembayaran 
 

14. Apakah kebutuhan perlengkapan sekolah anda dapat terpenuhi? 
e. Semua dapat terpenuhi 
f. Sebagian besar terpenuhi 
g. Sebagian kecil terpenuhi 
h. Tidak dapat terpenuhi 
 

15. Berapa jumlah anggota keluarga anda yang masih menjadi tanggungan orang 
tua (belum menikah) termasuk anda? 
a. 1 orang 
b. 2 orang 
c. 3 orang 
d. Lebih dari 3 orang 

 

D. Relasi Antaranggota Keluarga 

16. Bagaimanakah hubungan anda dengan orang tua anda? 
a. Akrab, penuh perhatian dan kasih sayang 
e. Akrab dan perhatian 
f. Biasa saja 
g. Tidak peduli 

 

17. Apakah anda terbuka dengan kesulitan belajar yang anda alami? 
e. Selalu terbuka pada semua anggota belajar 
f. Terbuka hanya kepada orang tua 
g. Kadang-kadang terbuka 
h. Tidak terbuka 
 

18. Apakah keluarga anda membiasakan kerjasama dalam melaksanaka tugas 
keluarga? 
e. Membiasakan kerjasama untuk semua tugas rumah 
f. Membiasakan kerjasama untuk tugas tertentu 
g. Kadang-kadang kerjasama 
h. Tidak pernah kerjasama 
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19. Bagaimanakah sikap orang tua anda, jika anda berpendapat atau mengajukan 
usul? 
e. Diterima dengan baik 
f. Diterima, tapi dipertimbangkan terlebih dahulu 
g. Biasa saja 
h. Tidak didengarkan 
 

Lingkungan Mastarakat 

 

E. Kegiatan Siswa dalam Masyaraka 

20. Bagaimana partisipasi anda dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan 
tenpat tinggal anda (karang taruna, remaja masjid, olahraga dll)? 
e. Aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan 
f. Cukup aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan 
g. Kurang aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan 
h. Tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan 
 

21. Apakah anda menikuti kursus/les diluar jam sekolah? Dan berapa jumlahnya? 
e. Lebih dari 3 kursus/les 
f. 2 kursus/les 
g. Hanya 1 kursus/les 
h. Tidak mengikuti kursus/les 

 

22. Seberapa seringa anda mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungna 
tempat tinggal anda? 
e. Selalau aktif dalam setiap kegiatan di masyarakat 
f. Hanya untuk kegiatan yang saya senangi 
g. Hanya bila diwajibkan untuk ikut kegiatan tersebut 
h. Tidak pernah ikut berpartisipasi 

 

F. Mass Media 

23. Berapa lama anda menonton TV dalam sehari? 
e. Kurang dari 1 jam sehari 
f. 1-2 jam sehari 
g. 3-4 jam sehari 
h. Lebih dari 5 jam sehari 
 

24. Buku apa yang seringa anda baca? 
e. Buku pelajaran dan karya ilmiah 
f. Buku pelajaran, majalah, koran 
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g. Komik, majalah, dan novel 
h. Tidak hobi membaca 
 

25. Manfaata apa yang anda peroleh dari buku yang anda baca? 
e. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 
f. Mengembangkan imajinasi 
g. Memberikan kepuasan batin 
h. Tidak ada karena saya tidak suka membaca 
 

 

G. Teman Bergaul  

26. Aktivitas apa yang sering anda lakukan ketika berkumpul dengan teman-
teman? 
e. Bermain di lingkungan sekitar rumah 
f. Pergi ke pusat perbelanjaan (mall, pasar dll) 
g. Pergi ke game center (PS, video game, bill yard dll) 
h. Nongkrong/ngobrol sampai larut malam 
 

27. Bagaimanakah keadaan pendidikan teman bermain di lingkungan tempat 
tinggal anda? 
e. Semua teman saya bersekolah 
f. Sebagian besar teman saya bersekolah 
g. Sebagian kecil teman saya bersekolah 
h. Semua teman saya tidak bersekolah 

 

28. Berapa kali dalam seminggu anda berkumpul dengan teman bermain? 
e. 1 kali dalam seminggu 
f. 2 kali dalam seminggu 
g. 3 kali dalam seminggu 
h. Lebih dari 3 kali dalam seminggu 
 

29. Kapan anda berkumpul dengan teman bermain anda? 
e. Setelah pulang sekolah hingga pukul 17.00 WIB 
f. Sore hari hingga pukul 18.00 WIB 
g. Antara pukul 18.00- 21.00 WIB  
h. Malam hari hingga larut malam dan kadang-kadang tidak pulang ke rumah 

 

 

H. Bentuk Kehidupan Masyarakat/ Lingkungan Tetangga 
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30. Apa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di lingkungan tempat anda 
tinggal? 
e. Perguruan tinggi 
f. SMA/sederajat 
g. SMP/sederajat 
h. Dibawah SMP 
 

31. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal anda? 
e. Tenang, aman dan nyaman  
f. Agak ramai, tapi aman dan nyaman 
g. Ramai, kurang nyaman tapi aman 
h. Sangat ramai, tidak aman, dan tidak nyaman 

 

 

 

32. Apakah lingkungan pempat tinggal anda mendukung untuk proses belajar? 
e. Sangat mendukung 
f. Mendukung 
g. Kurang mendukung 
h. Tidak mendukung 
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Analisis Regresi antara X1 dan X2 terhadap Y 
 

Descriptive Statistics

68.9178 6.02810 146
49.0479 8.91982 146
36.2260 7.35482 146

Prestasi Belajar
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .620 .619
.620 1.000 .743
.619 .743 1.000

. .000 .000
.000 . .000
.000 .000 .
146 146 146
146 146 146
146 146 146

Prestasi Belajar
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat
Prestasi Belajar
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat
Prestasi Belajar
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Prestasi
Belajar

Lingkungan
Keluarga

Lingkungan
Masyarakat

 
 

Variables Entered/Removedb

Lingkungan
Masyarakat,
Lingkungan
Keluarga

a
. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
 

 
Model Summaryb

.664a .441 .433 4.53948 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Sig. F Change

Change
Statistics

Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat, Lingkungan Keluargaa. 

Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
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ANOVAb

2322.225 2 1161.113 56.346 .000a

2946.788 143 20.607
5269.014 145

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat, Lingkungan Keluargaa. 

Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
 

 
Coefficientsa

46.565 2.159 21.567 .000
.242 .063 .358 3.834 .000
.289 .077 .353 3.775 .000

(Constant)
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 
 

 

Coefficientsa

.620 .305 .240 .448 2.233

.619 .301 .236 .448 2.233
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 
 

 
Collinearity Diagnosticsa

2.970 1.000 .00 .00 .00
.021 11.826 .92 .05 .23
.009 18.286 .08 .95 .77

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Lingkungan

Keluarga
Lingkungan
Masyarakat

Variance Proportions

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 
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Residuals Statisticsa

59.7543 76.2793 68.9178 4.00192 146
-2.290 1.839 .000 1.000 146

.378 1.109 .627 .175 146

59.7932 76.0607 68.9121 4.00032 146
-9.48918 13.09768 .00000 4.50807 146

-2.090 2.885 .000 .993 146
-2.112 2.931 .001 1.004 146

-9.69029 13.51316 .00574 4.60673 146
-2.139 3.012 .002 1.010 146

.013 7.658 1.986 1.671 146

.000 .091 .007 .012 146

.000 .053 .014 .012 146

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 
 

 
Charts 
 

Regression Standardized 
Residual

3210-1-2-3

Fr
eq
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nc

y

25
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0

Histogram

Dependent Variable: Prestasi Belajar

Mean =-3.43E-
16

Std. Dev. =0.
993

N =146
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Dependent Variable: Prestasi Belajar

 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Prestasi Belajar

 
UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas Data 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

146 146 146
49.0479 36.2260 68.9178
8.91982 7.35482 6.02810

.073 .094 .060

.043 .081 .059
-.073 -.094 -.060
.885 1.141 .726
.414 .148 .667

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Lingkungan
Keluarga

Lingkungan
Masyarakat

Prestasi
Belajar

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
2. Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa

.448 2.233

.448 2.233
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajara. 
 

 
3. Uji Heteroskedastisitas 
 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Prestasi Belajar
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4. Uji Linieritas 
 

ANOVA Table

5865.174 27 217.23 4.520 .000
4441.464 1 4441.5 92.408 .000

1423.710 26 54.758 1.139 .310

5671.490 118 48.063

11536.664 145
4181.407 27 154.87 4.990 .000
3005.897 1 3005.9 96.855 .000

1175.510 26 45.212 1.457 .091

3662.134 118 31.035

7843.541 145

(Combined)
Linearity
Deviation
from
Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total
(Combined)
Linearity
Deviation
from
Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Lingkungan
Keluarga *
Prestasi Belajar

Lingkungan
Masyarakat *
Prestasi Belajar

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 
 

 


