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Prestasi belajar khususnya pada mata pelajaran matematika yang 

dicapai siswa, pada hakekatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. 
Semakin baik usaha belajar maka semakin baik pula prestasi yang dicapai. 
Tentunya hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 
eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 
individu. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam 
individu, yang menyangkut jasmani dan rohani, sebagai contohnya adalah minat 
dan kebiasaan belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar siswa 
kelas VIII pada mata pelajaran Matematika di SMPN 4 Sumenep, untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar 
terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Matematika di 
SMPN 4 Sumenep, dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan 
antara minat dan kebiasaan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi 
belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Matematika di SMPN 4 Sumenep. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMPN 4 Sumenep. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan analisis 
korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 4 
Sumenep dengan jumlah sampel sebanyak 38 siswa. Dalam pengumpulan data 
peneliti menggunakan angket dan dokomentasi. Sedangkan untuk Analisis data 
menggunakan analisis korelasi ganda, uji t , dan uji F. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang 
signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Matematika ditunjukkan oleh nilai thitung = 7,430 > ttabel = 2,029 dengan 
taraf signifikan 0,05; (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan 
belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 
ditunjukkan oleh nilai thitung = 5,816 > ttabel = 2,029 dengan taraf  signifikan 0,05; 
(3) terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara minat dan 
kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika. Hal tersebut terbukti dari hasil uji F yaitu diperoleh nilai Fhitung = 
27,19 > Ftabel = 3,27 dengan taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
minat dan kebiasaan belajar memberikan konstribusi pada prestasi belajar 
Matematika sebesar 60,84%, sisanya 39,16% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 
penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila siswa memiliki 
minat yang tinggi pada pelajaran Matematika dan melakukan kebiasaan belajar 
yang baik pula, maka prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika pun 
akan meningkat. 


