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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaruh lingkungan
keluarga dan lingkungan sekolah secara parsial terhadap prestasi belajar siswa
pada mata pelajaran akuntansi kelas XI program keahlian akuntansi SMK Negeri
1 Makassar. (2) untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan
sekolah secara simultan terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
akuntansi kelas XI program keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Makassar. (3)
untuk mengetahui variabel lingkungan sekolah berpengaruh dominan terhadap
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas XI program keahlian
akuntansi SMK Negeri 1 Makassar. Variabel penelitian ini adalah lingkungan
keluarga sebagai variabel bebas pertama (X1), lingkungan sekolah sebagai
variabel bebas kedua (X2) dan prestasi belajar sebagai variabel terikat (Y).
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 1
Makassar yang berjumlah 131 siswa, sedangkan sampel penelitian ini diambil
dengan teknik sampel jenuh sehingga sampel yang digunakan sebanyak jumlah
populasi yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, regresi linear
berganda, uji F, dan uji t.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yakni: (1)
Lingkungan keluarga berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar siswa
dengan tingkat signifikan <0,05 dan lingkungan sekolah secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan tingkat signifikan
<0,05. (2) Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan tingkat signifikan
<0,05. Selain itu, koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,824 (82,4%). Hal ini
berarti bahwa pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap
prestasi belajar siswa adalah sebesar 82,4% sedangkan sisanya 17,6% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti. (3) Lingkungan sekolah dominan berpengaruh
terhadap prestasi belajar siswa dengan koefisien determinasi 0,783 atau 78,3%.
Kata kunci: Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, Prestasi Belajar

ABSTRACT
This research aimed: (1) to study the influence of family and school
environment partially on students’ learning achievement in accounting subject in
class XI accounting expertise program at SMK Negeri | Makassar, (2) to study the
influence of family and school environment simultaneously on students’ learning
achievement in accounting subject in class XI accounting expertise program at
SMK Negeri 1 Makassar, (3) to study the variable of school environment
dominant influenced on students’ learning achievement in accounting subject in
class XI accounting expertise program at SMK Negeri 1 Makassar. The variable
of this research was the family environment as the first independent variable (X1),
the school environment as the second independent variable (X2), and students’
learning achievement as the dependent variable (Y). The population was all of the
students in accounting subjects in class XI accounting expertise program at SMK
Negeri 1 Makassar amounted to 131 students while the sample in this study was
taken with the saturated sample technique so that the sample used was as many as
the population. The data were collected through questionnaires, and
documentation was analyzed using the classic assumption test, multiple linear
regressions, F test, and T- test.
The results of this research showed that the family environment partially
influenced students’ learning achievement with the level of significant <0,05 and
the school environment partially significant influenced students’ learning
achievement with the level of significant <0,05. The family environment and the
school environment simultaneously significant influenced students’ learning
achievement with a level of significant <0,05. Moreover, the coefficient of
determination (R2) amounted to 0,824 (82.4%). That means the influence of the
family environment and the school environment on students’ learning
achievement amounted to 82,4% while the rest of 17,6% influenced by the other
factor which not researched. The dominant variable was the school environment
influences student achievement with a coefficient of determination of 0.783 or
78.3%
Keywords: Family Environment, School Environment, Learning Achievemen
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