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The purpose of this research are (1) To acquire knowledge about the correlation
between teacher competencies with student learning achievement 11th grade SMK PGRI 1
Surakarta on academic year 2011/2012, (2) To acquire knowledge about the correlation
between student learning motivation with student learning achievement 11th grade SMK PGRI
1 Surakarta on academic year 2011/2012, (3) To acquire knowledge about the togetherly
relationship between teacher competencies and student learning motivation with student
learning achievement 11th grade SMK PGRI 1 Surakarta on academic year 2011/2012.
This research found that: (1) There is a positive relationship between teacher
competencies with student learning achievement 11th grade SMK PGRI 1 Surakarta on
academic year 2011/2012. This is proven by the results of first test hypotheses with analysis
of correlation product moment obtained rcalculate 0,244 larger than rtable 0,213 at the 5% level of
significance. (2) There is a positive relationship between student learning motivation with
student learning achievement 11th grade SMK PGRI 1 Surakarta on academic year 2011/2012.
This is proven by the results of second test hypotheses with analysis of correlation product
moment obtains rcalculate 0,265 larger than rtable 0,213 at the 5% level of significance. (3) There
is a togetherly positive relationship between teacher competencies and student learning
motivation with student learning achievement 11th grade SMK PGRI 1 Surakarta on academic
year 2011/2012.
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B. METODE PENELITIAN
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Gambar 1. Diagram Batang Kompetensi
Guru

Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil uji
hipotesis ketiga dengan analisis regresi
dua prediktor diperoleh Fhitung sebesar
64,627 lebih besar dari Ftabel

(2;79;0,05)

=

3,11 pada taraf signifikan 5%. Variabel
kompetensi guru memberikan sumbangan
relatif sebesar 48,5% dan sumbangan
efektif

30,19%.
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Gambar 2. Diagram Batang Motivasi Belajar
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D. SIMPULAN
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Hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis
pertama dengan analisis korelasi Product
Moment, diperoleh rhitung sebesar 0,244
lebih besar dari rtabel sebesar 0,213 pada
taraf signifikan 5%
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