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 Prestasi belajar sangat penting sekali sebagai indikator keberhasilan siswa baik bagi 

seorang guru maupun siswa. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi oleh 

faktor yang berada dalam diri siswa atau faktor dari luar diri siswa. Berdasarkan observasi 

awal di SMK Tamansiswa Kudus, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang diantaranya 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran mengelola sistem kearsipan belum optimal. Hal ini 

ditunjukkan dengan perolehan nilai tengah semester dimana masih banyak siswa yang tidak 

dapat mencapai batas minimal nilai ketuntasan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72. Hal ini 

diduga karena faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar juga masih 

kurang optimal. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah motivasi belajar, lingkungan 

keluarga dan strategi belajar. 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah pengaruh motivasai 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran mengelola sistem kearsipan  kelas XI jurusan 

administrasi perkantoran SMK Tamansiswa Kudus? (2) Adakah pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap prestasi belajar mata pelajaran mengelola sistem kearsipan kelas XI 

jurusan administrasi perkantoran SMK Tamansiswa Kudus? (3) Adakah pengaruh strategi 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran mengelola sistem kearsipan kelas XI jurusan 

administrasi perkantoran SMK Tamansiswa Kudus? (4) Adakah pengaruh motivasi belajar, 



 

 

lingkungan keluarga dan strategi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran mengelola 

sistem kearsipan kelas XI jurusan administrasi perkantoran SMK Tamansiswa Kudus?. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran mengelola sistem 

kearsipan kelas XI jurusan administrasi perkantoran SMK Tamnsiswa Kudus. (2) Untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran mengelola sistem kearsipan kelas XI jurusan administrasi perkantoran SMK 

Tamansiswa Kudus. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh strategi belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran mengelola sistem kearsipan kelas XI jurusan 

administrasi perkantoran SMK Tamansiswa Kudus. (4) Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh motivasi belajar, lingkungan keluarga dan strategi belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran mengelola sistem kearsipan kelas XI jurusan administrasi perkantoran SMK 

Tamansiswa Kudus. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran 

SMK Tamansiswa Kudus yang berjumlah 88 siswa. Sampel penelitian ini menggunakan 

metode total sampling yaitu seluruh populasi menjadi anggota yang akan dianalisis menjadi 

sampel. Ada empat variabel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: motivasi belajar, 

lingkungan keluarga, strategi belajar dan prestasi belajar. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase dan regresi berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar, lingkungan keluarga dan 

strategi belajar dalam kategori baik. Secara simultan motivasi belajar, lingkungan keluarga 

dan strategi belajar mempengaruhi prestasi belajar mengelola sistem kearsipan siswa kelas XI 

jurusan administrasi perkantoran. 

 

 



 

 

 


