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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dua variable bebas (lingkungan Teman 

Sebaya dan Kebiasaan Belajar) yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik siswa SMA dan 

pengaruh antara variable tersebut dengan prestasi belajar siswa di SMA 89 Jakarta Timur, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner, dan responden dalam 

penelitian ini berjumlah 108 siswa kelas 11 IIS SMA 89 Jakarta Timur, teknik analisis data 

menggunakan regresi berganda . hasil dari penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh positif 

lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar (2) terdapat pengaruh positif kebiasaan belajar 

terhadap prestasi belajar (3) terdapat pengaruh positif secara simultan lingkungan teman sebaya 

dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Terdapat keterangan penerapan dari hasil 

penelitian ini. 

Kata Kunci :Sekolah Menengah Atas, Prestasi, Lingkungan Teman Sebaya, Kebiasaan Belajar. 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze two separate constructs (peer group and study habit) that 

can be used to identify Senior High School Students chracteristics and relationship between each 

of these constructs with learning achievement of student in Senior High School 89 East Jakarta, 

A survey method was used for the current study, and the participants included 108 student in 11 

grade (social) Senior High School 89 East Jakarta, A survey was used to collect data, and the 

data were analyzed using Multiple Regression. The result of the study is  (1) there is a positive 

influence peer group to learning achievement (2) there is a positive influence study habit to 

learning achievement (3) there is a multiple positive influence peer group and study habit to 

learning achievement. The implications of these findings are also discussed herein. 

Key Words : Senior High School, Achievement, peer group, study habit  
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