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ABSTRAK  

 

Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui 1) pengaruh sumber belajar terhadap prestasi 

belajar siswa, 2) pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, 

dan 3) pengaruh antara sumber belajar dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa. Jenis penelitian yang digunkan adalah kuantitatif. penelitian ini 

merupakan penelitian populasi dengan populasi semua siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reabilitas.Teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan 

relatif dan efektif. Hasil regresi:Y= 58,645+ 0,201X1+ 0,192X2, persamaan tersebut 

menunjukkan prestasi belajar siswa dipengaruhi sumber belajar dan kebiasaan belajar 

siswa. Berdasarkan analisis didapatkan hasil sebagai berikut Hasil analisis uji t 

hitung 1) sumber belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa dengan 

nilai thitung>ttabel, yaitu 2,387>1,680 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,021. 2) 

kebiasaan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar dengan nilai 

thitung>ttabel, yaitu 1,840>1,680 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,073.3) sumber 

belajar  dan kebiasaan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa 

dengan nilai Fhitung>Ftabel, yaitu 5,559> 3,21 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007. 

Koefisien determinan (R
2
) sebesar 20,2% menunjukkan bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh variabel sumber belajar dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar 

siswa adalah sebesar 20,2% sedangkan 70,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian. 

 

 

Kata kunci: sumber belajar, kebiasaan belajar siswa, prestasi belajar 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out 1) the influence of learning resources on 

student achievement, 2) the influence of student learning habits on student learning 

achievement, and 3) the effect of learning resources and student learning habits on 

student achievement.The type of research used is quantitative. This study is a 

population study with the population of all students of class X SMK Muhammadiyah 

2 Surakarta. Data collection techniques using questionnaires that have been tested by 

testing with validity and reliability test. Data analysis techniques using multiple 

linear regression analysis, t test, F test, R2 test, and relative and effective 

contribution. Regression result: Y = 58,645 + 0,201X1 + 0,192X2, the equation 

shows student achievement influenced learning resource and student learning 

habits.Based on the analysis results obtained as follows The results of t test analysis 
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1) learning resources have a positive effect on student achievement with the value of 

t count> ttable, that is 2.387> 1.680 and significance value <0.05, that is 0,021. 2) 

study habits have positive effect on learning achievement with tcount> ttable, that is 

1,840> 1,680 and significance value <0,05, that is 0,073. 3) learning resources and 

learning habits have a positive effect on student achievement with Fcount> Ftable, 

that is 5,559> 3,21 and significance value <0,05, that is 0,007. The determinant 

coefficient (R2) of 20.2% indicates that the effect given by the variable of learning 

source and study habits on student achievement is 20.2% while 70.8% is influenced 

by other variables outside the research. 

 

Keywords: learning resources, student learning habits, learning achievement 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan di pandang sebagai cara untuk membentuk sumber daya manusia 

yang berkualitas dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Dengan 

pendidikan, manusia mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap 

sehingga dapat berpikir lebih sistematis, rasional, dan kritis terhadap permasalahan 

yang dihadapi.Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia  yang  diharapkan bisa menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. 

Dengan pendidikan yang dimiliki,  seseorang bisa bermanfaat bagi orang lain. 

Pendidikan dikatakan berhasil apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara 

efektif dan efisien sehingga hasil belajar dapat dicapai lebih optimal.  

Salah satu perhatian pemerintah terhadap pendidikan adalah dengan 

dituangkannya tujuan pendidikan nasional ke dalam Undang-Undang N0.20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, yaitu 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat , berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat pencapaian pendidikan adalah dilihati 

dari prestasi belajar siswa. Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran dan 

penilaian usaha belajar sebagai  bukti  dari keberhasilan seseorang setelah 

memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu. Prestasi belajar yang baik 

menandakan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang 
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diharapkan.Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal.faktor internal meliputi intelegasi, minat, 

bakat, motivasi, dan kebiasaan belajar.Sedangkan faktor eksternal meliputi 

lingkungan fisik, kurikulum, sumber belajar, disiplin sekolah, status social ekonomi, 

guru, dan lingkungan keluarga. 

Menurut Sutratinah (2001:43) “prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha 

kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk simbul, angka, huruf maupun kalimat yang 

dapat mencerminkan hasil yang sudah di capai oleh setiap anak dalam periode 

tertentu”.Dengan pembelajaran yang optimal peserta didik dapat meraih prestasi 

belajar yang memuaskan.Kondisi suasana belajar sangat berpengaruh dalam kegiatan 

belajar. Suasana yang tenang dan efektif mampu menimbulkan rasa nyaman kepada 

siswa dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar . 

Menurut Slameto (2003:2) “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan”. 

Dalam pendidikan pengukuran prestasi belajar sangat diperlukan, karena dengan 

diketahui prestasi belajar siswa maka dapat diketahui pula kemampuan dan 

keberhasilan siswa dalam belajar. Pengukuran prestasi belajar dapat dilakukan 

dengan cara memberikan penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi yang 

dilakukan dapat diketahui dengan menggunakan tes tulis atau tes lisan yang 

mencakup semua materi yang diajarkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data dokumentasi berupa nilai ulangan semester 

yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari proses belajar selama satu 

semester.  

Sumber belajar dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Menurut Mulyasa 

(2003:48) “sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar”. Peran dan fungsi 

sumber belajar tidak hanya berorientasi pada siswa tetapi juga berorientasi pada 

kemampuan guru dalam menggunakan sumber velajar dalam proses pembelajaran. 
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Selain ketepatan dalam memilih sumber belajar , guru juga dituntut untuk bisa 

mengoperasionalkan dan mengembangkan sumber belajar agar pembelajaran 

menjadi efektif.  

Kebiasaan belajar juga berperan penting dalam membentuk kepribadian siswa 

untuk mencapai prestasi belajar yang baik. Kebiasaan belajar yang baik akan 

membantu siswa menguasai pelajarannya, mencapai studi dan bisa memperoleh 

peringkat di sekolahnya. Menurut Gie (2007:193), bentuk-bentuk dari kebiasaan 

yang baik tersebut adalah melakukan studi secara teratur setiap hari, 

memepersiapkan semua keperluan studi pada malam hari sebelum keesokan harinya 

berangkat sekolah, senantiasa di kelas sebelum pelajaran dimulai, terbiasa belajar 

sampai paham betul dan bahkan tuntas tak terlupakan lagi, serta terbiasa 

mengunjungi perpustakaan.  

 

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui  pengaruh antara sumber 

belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

2Surakarta tahun ajaran 2016/2017.2) Untuk mengetahui pengaruh antara kebiasaan 

belajar siswa terhadap prestasi  belajar dan pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

2Surakarta Tahun ajaran 2016/2017.3) Untuk mengetahui pengaruh antara sumber 

belajar dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 2Surakarta tahun ajaran 2016/2017  

 

2. METODE PENELITIAN 

Suatu penelitian dapat dipandang sebagai usaha kegiatan yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah dengan menggunakan cara-cara atau metode yang sesuai, alat 

serta fasilitas yang memungkinkan sehingga dapat mencapai hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Cara mencari kebenaran yang dianggap atau dipandang 

ilmiah adalah melalui metode penelitian. 

Menurut Sugiyono (2010:1), “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian itu didasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris 

dan sistematis”. 
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Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta pada siswa 

kelas X tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 

2017 sampai dengan selesai. Dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari 

Arikunto (2002:107),apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian ini 

menggunakan penelitian populasi dengan populasi semua siswa kelas X di SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta. Sehingga tidak menggunakan sample maupun tenik 

sampling.  

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. 

Variabel dalam penelitan ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel 

terikatnya yaitu prestasi belajar  (Y), sedangkan variabel bebasnya yaitu sumber 

belajar (X1) dan kebiasaan belajar siswa (X2). Dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen yang berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya 

diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 20 siswa kelas X SMK PSM 2 

Kawedanan tahun  ajaran 2016/2017. 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 berganda kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber belajar dan kebiasaan 

belajar siswa memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas X pada 

mata pelajaran kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 

2016/2017. Hal ini dapat dilihat dalam persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut Y = 58,645 + 0,201X1 + 0,192X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat 

bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif, 

yang berarti variabel sumber belajar dan kebiasaan belajarsiswa secara parsial 

maupun simultan memberikan kontribusi positif terhadap prestasi belajar siswa kelas 

X pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 
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ajaran 2016/2017. Berikut ini adalah pembahasan hasil analisis, beserta kriteria-

kriteria pengujiannya: 

Pada uji hipotesis pertama (uji t) diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel sumber belajar (b1) adalah sebesar 0,201 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel sumber belajar berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Berdasarkan uji keberartian koefisien regresi 

linear berganda untuk variabel sumber belajar (b1), diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,387 

> 1,680 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,021, dengan sumbangan relatif sebesar 

21,2% dan sumbangan efektif sebesar 8,16%. Hasil analisis tersebut dapat 

dinyatakan bahwa semakin tinggi sumber belajar maka semakin tinggi pula prestasi 

belajar siswa kelas X pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Sebaliknya, semakin rendah sumber belajar, maka 

semakin rendah pula prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 

kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017.  

Penelitian ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian  yang 

dilakukan oleh Febri Eka Fudayanti (2011) yang membuktikan sumber belajar 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa.   

Pada uji hipotesis kedua (uji t) diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

kebiasaan belajar siswa (b2) adalah sebesar 0,192 atau berarti juga bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kebiasaan belajar siswa berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Berdasarkan uji keberartian 

koefisien regresi linear berganda variabel kebiasaan belajar siswa (b2) diperoleh thitung 

> ttabel, yaitu 1,840 > 1,680 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,073, dengan 

sumbangan relatif sebesar 78,8% dan sumbangan efektif 12,04%. Hasil analisis 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin efektif kebiasaan belajar siswa, maka 

akan semakin tinggi pula prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 

kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah efektif kebiasaan belajar siswa maka 

akan semakin rendah pula prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 
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kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Slameto (2003:69) yang mengatakan bahwa belajar 

teratur setiap hari dengan pembagian waktu yang baik, memilih cara belajar yang 

tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajar. 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian  yang 

dilakukan oleh Andre Cahya Kurniawan (2013) dan Rahmi R (2011) yang 

membuktikan kebiasaan belajar berpengaruh positif  terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linear berganda atau uji F diketahui 

bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 5,559 > 3,21 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,007. Hal ini berarti sumber belajar dan kebiasaan belajar siswa secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 

kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 

 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien  Regresi 

(B) 
T Sig 

Konstanta (Constant) 58,645 10,592 0,000 

Sumber Belajar 0,201 2,387 0,021 

Kebiasaan Belajar 0,192 1,840 0,073 

Fhitung   = 5,559 

R
2
        = 0,202 

Sumber: SPSS 20 For windows lampiran 18 

Persamaan Regresi dari tabel 4.11 disusun sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y= 58,645+ 0,201X1+ 0,192X2 

Koefisien determinan yang diperoleh sebesar 0,202 yang berarti bahwa pengaruh 

diberikan oleh kombinasi varibel sumber belajardan kebiasaan belajar siswa adalah 

sebesar 20,2% sedangkan 79,8% depengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Sehingga pengaruh dari kombinasi variabel sumber belajar dan kebiasaan belajar 

siswa dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan prestasi belajar yang peroleh siswa 

di tempat lain dengan latar belakang yang sama. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan, 1) Hasil analisis regresi 

dari analisis sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X pada mata 

pelajaran kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 

2016/2017 menunjukkan H0 diterima, yang artinya sumber belajar berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran kewirausahaan di 

SMK  Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 2016/2017. 2) Hasil analisis regresi dari 

analisis kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas X pada mata 

pelajaran kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 

2016/2017 menunjukkan H0 diterima, yang artinya kebiasaan belajar siswa 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 

kewirausahaan di SMK  Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 2016/2017. 3) Hasil 

analisis regresi dari analisis sumber belajar dan kebiasaan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK  

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 2016/2017 menunjukkan H0 diterima.yang artinya 

ada pengaruh antara sumber belajar dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 

Surakrta.  4) Hasil dari perhitungan koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa 

Nilai Adjusted-R
2
 diperoleh sebesar 0,202 bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

varibel fasilitas belajar dan kemandirian belajar siswa adalah sebesar 20,2% dan 

untuk 70,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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