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Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan di
negara kita, karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencapai
tujuan nasional, sehingga peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan agar
tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan. Upaya yang dilakukan pemerintah
dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya melalui peningkatan prestasi
belajar siswa.
Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah
motivasi dan kebiasaan belajar. Motivasi berperan penting dalam meningkatkan
prestasi siswa karena faktor yang menentukan prestasi belajar siswa adalah
motivasi siswa untuk berprestasi, selain itu prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh
kebiasaan belajarnya. Agar dapat memperoleh prestasi yang baik, maka dalam
kegiatan belajarnya siswa harus mempunyai sikap dan cara belajar yang baik.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh secara parsial motivasi
terhadap prestasi dan kebiasaan belajar terhadap prestasi, juga pengaruh secara
simultan motivasi dan kebiasaan belajar terhadap prestasi siswa kelas X SMK
PGRI 06 Malang.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X
program keahlian administrasi perkantoran, akuntansi, dan penjualan yang
berjumlah 174 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 87
siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelasional,
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial motivasi dan
kebiasaan belajar mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi siswa kelas X
SMK PGRI 06 Malang, hal itu dapat diketahui dari nilai masing-masinghitung
t
3,352 dan 4,468. Diketahui secara simultan motivasi dan kebiasaan belajar juga
berpengaruh positif terhadap prestasi siswa kela X SMK PGRI 06 Malang dengan
diperoleh nilai Fhitung sebesar 21,225.
Saran yang dapat diberikan yaitu: (1) Bagi pihak sekolah, agar fasilitas
belajar di sekolah dilengkapi sehingga siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar
dengan lebih baik (2) Guru hendaknya memberikan arahan dan dorongan kepada
siswa dalam rangka meningkatkan motivasi mereka dan agar siswa selalu
meperbaiki kebiasaan belajar mereka, (3) siswa diharapkan mampu meningkatkan
motivasi belajar dan memperbaiki kebiasaan belajar agar dapat mencapai prestasi
yang baik.

