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 Masalah dalam Penelitian ini yaitu rata-rata hasil belajar kognitif peserta 

didik pada mata pelajaran ekonomi saat pembelajaran daring terbilang rendah 

bahkan sebanyak 81,8% tidak tuntas mencapai nilai KKM. Hal ini 

mengindikasikan adanya masalah yang berkaitan dengan ranah afektif atau sikap 

belajar peserta didik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

dari disiplin belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar secara 

langsung maupun melalui motivasi belajar. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif jenis survei dengan desain yaitu survei eksplanatori. 

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 

Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021 yang mengambil peminatan dan lintas 

minat mata pelajaran ekonomi berjumlah 187 orang. Adapun teknik pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh sehingga seluruh populasi dalam 

penelitian ini dijadikan sebagai sampel penelitian. Metode pengumpulan data 

menggunakan angket dan teknik analisis data menggunakan analisis jalur atau 

Path Analysis. Hasil pengolahan data menunjukan bahwa secara simultan terdapat 

pengaruh disiplin belajar, lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar adalah sebesar 66%.  secara parsial disiplin belajar berpengaruh terhadap 

motivasi belajar sebesar 62,1% dan lingkungan keluarga berpengaruh kecil 

terhadap motivasi belajar sebesar 13%, sedangkan disiplin belajar berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 31,6% dan lingkungan 

keluarga berpengaruh kecil terhadap hasil belajar sebesar 11,5%, motivasi belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 49,3%, sementara ada pengaruh 

disiplin belajar terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar sebesar 62,2% 

dengan t hitung lebih besar dari t tabel atau 6,34 > 1,96, dan ada pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar sebesar 17,9% 

dengan t hitung lebih besar dari t tabel atau 2,02 >1,96. 
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