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ABSTRAK 

PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN MINATBELAJAR 

SISWA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA 

JURUSAN AKUNTANSI SMK BATIK 1 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

Chusnul Chotimah 

A210100159 

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 1) adanya pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap motivasi 

Belajar pada siswa jurusan akuntansi SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 

2014/2015, 2) adanya pengaruh minat belajar siswa terhadap motivasi belajar 

pada siswa jurusan akuntansi SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015, 3) 

adanya pengaruh Lingkungan keluarga dan minat belajar siswa terhadap 

moitivasi belajar pada siswa jurusan akuntansi SMK Batik 1 Surakarta tahun 

ajaran 2014/2015. Jenis penelitian yang digunkan adalah kuantitatif asosiatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI jurusan Akuntansi 

SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 140 siswa 

dengan sampel 100 siswa yang diambil yaitu probability sampling dengan teknik 

random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi 

dan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji 

reabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, 

uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil dari analisis data 

diperoleh persamaan garis linier Y=17,431+0,234X1+0,288X2. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t 

yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 2,877 > 1,985 (α = 5%) dan nilai signifikansi 

<0,05 yaitu 0,000; 2) ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa 

terhadap motivasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung 

> ttabel yaitu 3,759 > 1,985 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,00; 3) 

ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga dan minat belajar 

siswa  terhadap motivasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 

memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 17,431 > 3,074 pada taraf  signifikansi 5%. 4) 

variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 38,1% dan sumbangan efektif 

sebesar 7,8%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 61,9% dan 

sumbangan efektif sebesar 12,6%. Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh 

0,204 yang berarti 20,4% motivasi belajar dipengaruhi oleh lingkungan keluarga 

dan minat belajar siswa, sisanya sebesar 79,6% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: lingkungan keluarga,minat belajar siswa,motivasi belajar 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, dan 

bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan akan dicapai suatu bangsa apabila ada usaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar 

untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia (SDM). Fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional menurut pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 menyatakan 

bahwa:Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi untuk 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

Dalam proses pembelajaran siswa dapat menemukan hal yang mendukung 

ataupun menghambat dalam pencapaian prestasi. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pencapaian prestasi oleh siswa. Kesadaran diri akan 

kebutuhan pendidikan bagi masa depan merupakan hal yang sangat 

mempengaruhi bagi kelancaran proses belajar. Motivasi yang timbul pada diri 

peserta didik merupakan salah satu faktor terpenting,karena tanpa adanya motivasi 

belajar maka tidak akan mungkin terjadi proses belajar yang efektif.  

Menurut Purwanto (2003:56) “Minat besar pengaruhnya terhadap suatu 

mata pelajaran akan mempelajarinya,dengan sungguh-sungguh.karena ada daya 

tarik baginya.siswa mudah menghafal pelajarannya yang menarik minatnya.Proses 

belajar akan berjalan lancar bila disertai minat.Minat merupakan alat motivasi 

yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar siswa dalam rentangan 

waktu tertentu.oleh karena itu,guru perlu membangkitkan minat siswa agar 

pelajaran yang diberikan mudah dipahami”.  

Setiap manusia dilahirkan dikeluarga tertentu yang merupakan lingkungan 

pendidikan terpenting dalam pembentukan karakter seseorang.lingkungan 



2 

 

keluarga  merupakan media pertama dan utama yang berpengaruh terhadap 

perilaku dalam perkembangan anak.tujuan pendidikan secara universal adalah 

agar anak menjadi mandiri,bukan hanya dapat mencari nafkahnya sendiri,tapi juga 

bisa mengarahkan dirinya pada keputusannya sendiri untuk mengembangkan 

semua kemampuan fisik,mental,sosial dan emosional yang dimilikinya,sehingga 

dapat mengembangkan suatu kehidupan yang sehat dan produktif. 

Tujuan diadakannya penelitian ini 1). Untuk mengetahui pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap motivasi belajar  pada siswa jurusan akuntansi SMK Batik 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015.2). Untuk mengetahui pengaruh minat belajar 

siswa terhadap motivasi belajar pada siswa jurusan akuntansi SMK Batik 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015.3).Untuk mengetahui pengaruh lingkungan 

keluarga dan minat belajar siswa berpengaruh bersama sama terhadap motivasi 

belajar pada siswa jurusan akuntansi SMK Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015. 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat 

dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis dan dapat mencapai tujuan. 

Menurut Sugiyono (2010:1), “Metode Penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif asosaitif, dimana data yang diperoleh 

berasal dari angket atau data dan dokumentasi untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan variabel peneliti. 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa  SMK Batik 1 Surakarta tahun 

ajaran 2014/2015. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2014 sampai 

dengan selesai. Pengambilan sampel menurut Sugiyono (2010:115-126) dengan 

taraf kesalahan 5% sejumlah 100 siswa dan menggunakan simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam siswa SMK Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan 

dokumentasi. Variabel dalam penelitan ini terdiri dari variabel terikat dan variabel 
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bebas. Variabel terikatnya yaitu motivasi belajar (Y), sedangkan variabel 

bebasnya yaitu lingkungan keluarga (X1) dan minat belajar siswa (X2). Dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa item-item pernyataan dalam 

bentuk angket yang sebelumnya diujicobakan pada subjek uji coba yang 

berjumlah 40 siswa SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 di luar sampel 

dalam populasi yang sama. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan 

menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil dari pengumpulan data 

kemudian diuji dengan menggunakan uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linier ganda kemudian dilakukan pengujian hipotesis dari hipotesis yang telah 

diajukan. 

HASIL PENELITIAN  

SMK Batik 1 Surakarta yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi Kleco 

Surakarta 57144. SMK Batik 1 Surakarta adalah lembaga penyelenggara jasa 

pendidikan dan pelatihan dengan menerapkan SMM ISO 9001:2008 dengan 

program keahlian AK, AP, TN dan TKJ.SMK BATIK 1 Surakarta yang telah 

berdiri sejak tanggal 20 mei 1969 sampai sekarang sudah menunjukkan 

perkembangan dan kemajuan yang begitu progresif, sekolah ini oleh Badan 

Akreditasi Sekolah (BAS) Tingkat Nasional dinilai baik dan pada tahun 2007 

sekolah ini mendapatkan pengakuan oleh Lembaga Sertifikasi di Tingkat 

Internasional URS inggris, dengan ditandainya adanya pemberian SERTIFIKAT 

SMM ISO 9001 : 2000 oleh Badan Sertifikasi Internasional URS Inggris pada 

tanggal 28 april 2007.  

Visi SMK Batik 1 Surakarta diantaranya adalah : Mewujudkan Smk Batik 

1 Surakarta sebagai Lembaga Diklat Bisnis dan Management yang dapat 

menghasilkan tenaga tingkat menengah profesional yangmampu bersaing di Era 

Globlal berdasarkan Iman dan Taqwa (IMTAQ).Sedangkan miisi SMK Batik 1 

Surakarta:1).Membekali siswa dengan Iman dan Taqwa (IMTAQ).2) Menciptakan 

kondisi diklat yang kompetitif dan kondusif untuk menghasilkan tenaga 
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profesional dan mandiri, mampu bersaing di pasar tenaga baik  Nasional maupun 

Internasional.3)Memberikan pelayanan pada masyarakat, Dunia Usaha dan 

Industri melalui diklat Bisnis dan Management berstandar Nasional. Tujuan SMK 

Batik 1 Surakarta adalah:1).Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja 

serta mengembangkan sikap profesional.2).Menyiapkan siswa memiliki karier, 

mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri.3).Menyiapkan tenaga 

tingkat menengah untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 

pada saat ini maupun yang akan datang. 

Data Motivasi belajar (Y) yang diperoleh melalui angket, hasil dari 

analisis output SPSS For Windows 15.0  diperoleh : Mean sebesar 38.19 dengan 

standar error of mean  sebesar 0,419, Median sebesar 38,00, Modus sebesar 36, 

Skor maksimal diperoleh angka 49, skor minimal diperoleh angka 28, Standar 

deviasi sebesar 4.189 yang merupakan akar dari variance yaitu 17.549. Skewness 

sebesar -0,199 yang diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan 

Std.Error Skewness sebesar 0,241 dan diperoleh hasil -0,825. Kurtosis sebesar -

0,211dan diubah ke nilai rasio dengan cara memebagi dengan Std.Error Kurtosis 

sebesar 0,478 dan diperoleh hasil -0,441. 

Data Lingkunagn keluarga (X1) yang diperoleh melalui dokumentasi, 

hasil analisis output SPSS For Windows 15.0 diperoleh : Mean sebesar 40,71 

dengan standar error of mean sebesar 0,469, Median sebesar 41,00, Modus 

sebesar 43, Skor maksimal diperoleh angka 50, Skor minimal diperoleh angka 30, 

Standar deviasi sebesar 4,691 yang merupakan akar dari variance yaitu 22,006. 

Skewness sebesar -0,203 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan 

Std.Error Skewness sebesar 0,241 dan diperoleh hasil -0,843. Kurtosis diperoleh 

sebesar -0,720 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std.Error 

Kurtosis sebesar 0, 478 dan memperoleh angka -1,506. 

Data minat belajar siswa (X2) diperoleh melalui angket, hasil analisis 

output SPSS For Windows 15.0 diperoleh : Mean sebesar 37.86 dengan standar 

error of mean  sebesar 0,617, Median sebesar 38.50, Modus sebesar 42, Skor 

maksimal diperoleh angka 48, Skor minimal diperoleh angka 16, standar deviasi 
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6.168 yang merupakan akar dari variance 38.041. Skewness sebesar -1.240 dan 

diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std.Error Skewness sebesar 

0,241 dan diperoleh angka sebesar -5,145. Kurtosis sebesar -2.856 dan diubah ke 

angka rasio dengan membagi dengan Std.Error Kurtosis sebesar 0,478 dan 

diperoleh hasil -5,974. 

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa variabel lingkungan keluarga 

ada item yang tidak valid yaitu item 2 dan 5,sedangkan variabel minat belajar 

siswa semua item dinyatakan valid.Berdasarkan uji uji reliabilitas (r11) dari  

lingkungan keluarga sebesar 0,699 dan minat belajar siswa sebesar 0,872. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, variabel  independen, 

atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang 

menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS disebut juga dengan 

Kolmogorov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari motivasi belajar,lingkungan 

keluarga dan minat belajar siswa dengan nilai Lhitung < Ltabel. Untuk variabel 

motivasi belajar yaitu 0,081 < 1,72 atau nilai signifikansi sebesar 0,101. Variabel 

lingkungan keluarga yaitu sebesar 0,087 < 1,72 atau nilai signifikansi sebesar 

0,058. Variabel minat belajar siswa yaitu sebesar 0,087 < 1,72 atau signifikansi 

sebesar 0,062. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

merupakan hubungan garis lurus ( hubungan linier) atau untuk mengetahui apakah 

setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak yang 

menggunakan bantuan SPSS For Windows 15.0 antara variabel menyimpulkan 

bahwa data dari motivasi belajar, lingkungan keluarga, dan minat belajar siswa, 

dengan nilai Fhitung < Ftabel adalah Lingkungan keluarga (X1) terhadap motivasi 

belajar (Y) 0,807 < 1,72 sedangkan minat belajar siswa (X2) terhadap motivasi 

belajar (Y) 0,994 < 1,72  dan nilai signifikansi masing-masing variabel > 0,05, 
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yaitu untuk lingkungan keluarga (X1) terhadap motivasi belajar  yaitu 0,687 

sedangkan untuk minat belajar siswa (X2) terhadap motivasi belajar  yaitu 0,475.   

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 15.0.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan minat belajar siswa 

mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar. Hal itu dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier yaitu Y = 17,431 + 0,234X1 + 0,288X2, berdasarkan 

persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel 

independen bernilai positif, lingkungan keluarga dan minat belajar siswa secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. 17,431, yang berarti 

jika Lingkungan Keluarga dan Minat Belajar siswa dianggap konstan maka, 

Motivasi belajar akan sama dengan 17,431.0,234 yang berarti jika Lingkungan 

Keluarga meningkat satu poin maka, skor Motivasi Belajar akan meningkat 

sebesar 0,234 (dengan asumsi variabel Lingkungan Keluarga dianggap 

konstan).0,288 yang berarti jika status Minat Belajar Siswa meningkat satu poin 

maka, skor Motivasi Belajar akan meningkat sebesar 0,288 (dengan asumsi 

variabel Minat Belajar Siswa dianggap konstan). 

Variabel Lingkungan keluarga positif terhadap motivasi belajar pada mata 

pelajaran akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung 

variabel lingkungan keluarga(X1) sebesar 2,877> ttabel 1,985 dan nilai signifikansi 

0,000 < 0,05.Minat belajar siswa bekontribusi pada motivasi belajar pada mata 

pelajaran akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung 

variabel minat belajar siswa(X2) sebesar 3,759> ttabel 1,985 dan nilai signifikansi 

0,000 < 0,05.variabel Lingkungan keluarga dan minat belajar siswa bersama-sama 

berkontribusi positif terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran akuntansi. Hal 

ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel 17,431> 3,087 dan 

nilai signifikansi 0,204 < 0,05. Hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan 

bahwa lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar mata pelajaran akuntansi 

adalah sebesar 7,8% dan variabel minat belajar siswa memberikan kontribusi 

terhadap motivasi belajar sebesar 12,6% sehingga total sumbangan efektif 
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lingkungan keluarga dan minat belajar siswa dalam meningkatkan motivasi 

belajar adalah sebesar 38,1%, dimana sisanya yaitu 61,9%. 

PEMBAHASAN 

Hasil uji hipotesis pertama yaitu “ada pengaruh lingkungan keluarga 

terhadap motivasi belajar pada siswa SMK Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015”. Berdasarkan uji t untuk variabel lingkungan keluarga (b1) diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 2.877 > 1,985, dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,000.dengan 

sumbangan relatif sebesar 38,1% dan sumbangan efektif sebesar 7,8% 

.Kesimpulannya semakin baik lingkungan keluarga, maka semakin tinggi motivasi 

belajar atau sebaliknya. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nita putriana (2013) yang 

berjudul “Pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di kelas XI IPS SMA Pasundan 8 

Bandung ” dimana terdapat variabel (X1) yang sama yaitu lingkungan keluarga, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sumbangan efektif sebesar 21,9%, 

dari lingkungan sekolah  dengan sumbangan efektif sebesar 34,9%.Berdasarkan 

temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah memiliki determinasi yang sangat tinggi terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di kelas XI IPS SMA Pasundan 8 

Bandung.  

Berkaitan dengan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan 

terdapat perbedaan dan kesamaan yaitu jika perbedaan dalam penelitian terdahulu 

meneliti tentang lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar sedangkan 

penelitian yang saya lakukan meneliti tentang lingkungan keluarga terhadap 

motivasi belajar.sedangkan persamaan sama-sama mengukur besarnya pengaruh 

lingkungan keluarga pada mata pelajaran akuntansi.Data yang digunakan oleh 

penelitian terdahulu dan sekarang untuk meneliti variabel lingkungan keluarga 

dengan menggunakan kuesioner/angket. Hasil penelitian yang saya lakukan 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang lebih 
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memuaskan karena penelitian yang saya teliti lebih khusus dan spesifik dalam 

menggunakan variabel lingkungan keluarga.jumlah sampel yang saya teliti 

sekarang adalah 100 siswa.Namun disisi lain penelitian yang saya lakukan juga 

mempunyai kekurangan dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena 

sumbangan efektif yang dihasilkan variabel lingkungan keluarga pada penelitian 

saya lebih kecil dibandingkan dengan hasil sumbangan efektif yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, selain itu juga jumlah sampel pada penelitian saya jauh 

lebih sedikit jumlahnya sehingga kurang mewakili apabila terdapat pertanyaan 

yang diajukan. 

Hasil uji hipotesis kedua yaitu “ada pengaruh minat belajar siswa terhadap 

motivasi belajar pada siswa SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015”. 

Berdasarkan uji t untuk variabel minat belajar siswa (b2) diperoleh thitung > ttabel 

yaitu 3.759 > 1,985, dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,000.dengan sumbangan 

relatif sebesar 61,9% dan sumbangan efektif sebesar 12,6%. Kesimpulannya 

bahwa semakin tinggi minat belajar siswa maka, akan semakin tinggi pula 

motivasi belajar atau sebaliknya. 

Pada penelitian Utaminingsih (2009) yang berjudul “Pengaruh Motivasi 

dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Purbalingga 2009”. Hasil penelitian tersebut yaitu terdapat 

determinasi yang signifikan antara minat belajar siswa dengan prestasi belajar 

Akuntansi Siswa SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga 2009. Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan tehnik analisis deskriptif, dengan sumbangan sebesar 

10,6%.Dengan masing-masing sumbangan motivasi belajar sebesar 10,6% dan 

sumbangan minat belajar siswa sebesar 6,5%.berarti minat sudah ada pada diri 

siswa, maka siswa akan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

Berkaitan dengan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan 

terdapat perbedaan dan kesamaan yaitu jika perbedaan dalam penelitian terdahulu 

meneliti tentang minat belajar siswa terhadap prestasi belajar sedangkan penelitian 

yang saya lakukan meneliti tentang minat belajar siswa terhadap motivasi 
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belajar.sedangkan persamaan sama-sama mengukur besarnya pengaruh minat 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi.Namun disisi lain penelitian yang 

saya lakukan hasilnya memuaskan dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

karena sumbangan efektif yang dihasilkan variabel minat belajar siswa pada 

penelitian saya lebih besar dibandingkan dengan hasil sumbangan efektif yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu.namun disisi lain, jumlah sampel pada penelitian 

yang saya gunakan jumlahnya lebih kecil dibanding penelitian terdahulu yang 

hanya 100 siswa. Sehingga, hasil penelitian lebih dapat mewakili pertanyaan yang 

diajukan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan 

keluarga dan minat belajar siswa masing-masing berpengaruh terhadap motivasi 

belajar. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier ganda sebagai berikut Y 

= 17,431+ 0,234X1 + 0, 288X2. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat 

bahwa koefisien regresi masing-masing variabel bernilai positif yang artinya 

lingkungan keluarga dan minat belajar siswa secara keseluruhan berpengaruh 

positif terhadap Y.  

Dilihat dari uji hipotesis pertama yang diajukan adalah “ada pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar pada siswa SMK Batik 1 Surakarta 

tahun ajaran 2014/2015” diketahui bahwa, koefisien arah regresi dari variable 

lingkungan keluarga (b1) sebesar 0,234 bernilai positif sehingga variabel 

lingkungan keluarga semakin baik digunakan maka akan semakin baik motivasi 

belajar atau sebaliknya.  

Hasil uji hipotesis kedua diketahui koefisien regresi minat belajar siswa 

(b2) sebesar 0,288 bernilai positif sehingga, variabel minat belajar siswa 

berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi minat belajar siswa maka akan semakin tinggi motivasi belajar 

atau sebaliknya. 

Berdasarkan uji regresi linier ganda atau uji F diketahui bahwa Fhitung > 

Ftabel, yaitu 17.431 > 3,087 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,204. Hal ini 

menujukkan bahwa lingkungan keluarga dan minat belajar siswa memiliki 
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kecenderungan yang sama dengan adanya kombinasi yang diikuti oleh 

peningkatan motivasi belajar. Koefisien determinasi sebesar 0,204 yang artinya 

bahwa ada pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel lingkungan keluarga 

dan minat belajar siswa terhadap motivasi belajar 20,4% sedangkan 79,6% 

dipengaruh oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel lingkungan keluarga 

memberikan sumbangan relatif sebesar 38,1% dan sumbangan efetif sebesar 

7,8%. Sedangkan minat belajar siswa memberikan sumbangan relatif 61,9% dan 

sumbangan efektif sebesar 12,6%. Sehingga, dari hasil tersebut dibandingkan 

bahwa minat belajar siswa memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap motivasi 

belajar dibandingkan variabel lingkungan keluarga.dimana selisihnya adalah 

79,6%. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya mengenai lingkungan keluarga dan minat belajar siswa terhadap 

motivasi belajar pada siswa jurusan akuntansi SMK Batik 1 Surakarta, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:1). Hasil analisis regresi linier ganda 

memperoleh persamaan Y = 17,431 + 0,234X1 + 0,288X2 yang artinya motivasi 

belajar pada mata pelajaran akuntansi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan 

minat belajar siswa.2). Lingkungan keluarga positif terhadap motivasi belajar 

pada mata pelajaran akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh 

thitung variabel lingkungan keluarga(X1) sebesar 2,877> ttabel 1,985 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05.3). Minat belajar siswa bekontribusi pada motivasi 

belajar pada mata pelajaran akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh thitung variabel minat belajar siswa(X2) sebesar 3,759> ttabel 1,985 dan 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05.4). Lingkungan keluarga dan minat belajar siswa 

bersama-sama berkontribusi positif terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran 

akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel 

17,431> 3,087 dan nilai signifikansi 0,204 < 0,05.5). Hasil perhitungan 
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sumbangan efektif menunjukkan bahwa lingkungan keluarga terhadap motivasi 

belajar mata pelajaran akuntansi adalah sebesar 7,8% dan variabel minat belajar 

siswa memberikan kontribusi terhadap motivasi belajar sebesar 12,6% sehingga 

total sumbangan efektif lingkungan keluarga dan minat belajar siswa dalam 

meningkatkan motivasi belajar adalah sebesar 38,1%, dimana sisanya yaitu 

61,9%. 
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