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ABSTRAK 

 
Santri pondok pesantren Matholiul Anwar berasal dari wilayah yang berbeda 

dan memiliki latar belakang pribadi sosial serta ekonomi yang cukup beragam. 

Dengan latar belakang pribadi yang beragam maka jenis motivasi berprestasi, 

motivasi belajar dan prestasi belajar yang dimiliki santri juga beragam. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang pribadi santri terhadap 

motivasi beprestasi, motivasi belajar dan prestasi belajar di asrama F pondok 

pesantren Matholiul Anwar menggunakan analisis regresi multivariat, sampel yang 

digunakan sebanyak 49 santri di Asrama F. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi multivariat, karena merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

variabel terikat yang saling berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu status sosial dan status 

ekonomi dengan menggunakan tiga variabel terikat yaitu motivasi berprestasi, 

motivasi belajar dan prestasi belajar. Dari hasil penelitian secara parsial, status 

sosial terhadap variabel terikat diperoleh nilai p value sebesar, 0,000 kurang dari 

signifikansi alpha 5%. Artinya terdapat pengaruh status sosial terhadap motivasi 

berprestasi, motivasi belajar dan prestasi belajar. Untuk status ekonomi terhadap 

variabel terikat diperoleh nilai p value masing-masing sebesar 0,279, 0,384, dan 

0,066 lebih dari nilai signifikansi alpha 5%. Artinya tidak terdapat pengaruh status 

ekonomi terhadap motivasi berprestasi, motivasi belajar, dan prestasi belajar secara 

parsial. Secara simultan diperoleh nilai sebesar 0,000 status sosial dan 0,001 status 

ekonomi, memiliki nilai kurang dari nilai signifikansi alpha 5% artinya secara 

simultan latar belakang pribadi santri (status sosial, status ekonomi) terdapat 

pengaruh terhadap motivasi berprestasi, motivasi belajar, dan prestasi belajar di 

asrama F pondok pesantren Matholiul Anwar.  
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