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Abstrak 

Rahmawati, Selina. 2020. Korelasi Motivasi Berprestasi Dan Prestasi Belajar Siswa 

Pada Mata  Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Al-

Rifa’ie Gondanglegi Malang. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Fakultas 

Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing: Ika Ratih Sulistiani, 

S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci: Motivasi Berprestasi, Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Penelitian ini membahas tentang korelasi antara motivasi berprestasi dan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas 

Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang dengan menjadikan sebagian siswanya sebagai objek 

penelitian. Penelitian ini dilator belakangi oleh prestasi yang dicapai oleh kelas tersebut 

dan motivasi dalam mencapai prestasi tersebut terutama pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama islam. Motivasi berprestasi tersebut dapat difamai sebagai faktor 

internal bagi diri tiap siswa, sehingga dengan adanya motivasi berprestasi pada tiap 

siswa hal ini tidak hanya mempengaruhi pada prestasi belajarnya saja melainkan pada 

hal-hal atau kegiatan lain yang ingin dicapainya. Karena dorongan atau motivasi yang 

kuat akan menghasilkan sesuatu yang kuat dan lebih baik dari lainnya. 

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah ada korelasi/hubungan 

antara motivasi berprestasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama islam di Sekolah Menengah Atas Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang. 

Berdasarkan kajian teori yang dikaji oleh peneliti, adanya prestasi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat diimbangi dengan adanya motivasi 

berprestasi siswa yang baik. Penelitian ini mengambil sampel yang populasinya dari 

kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang. Permasalahan tersebut di atas 

dibahas melalui sebuah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI 

MIPA SMA Al-Rifa’ie ondanglegi Malang. Proses pengumpulan data pada penelitian 

ini dengan cara penyebaran kuisioner atau angket dan diambil dari nilai Ujian Tengah 

Semester Semester Genap tahun pelajaran 2019/2020 dan dianalisis menggunakan 

pendekatan rumus statistik product moment pada IBM SPSS 20. 



 
 

 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Motivasi berprestasi siswa SMA 

Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang secara umum cukup baik, hal ini ditinjau dari hasil 

kuisioner/angket yang dibagikan kepada siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie 

Gondanglegi Malang dengan kategori tinggi sebanyak 19 siswa, sedangkan motivasi 

berprestasi dengan kategori sedang sebanyak 18 siswa. (2) Prestasi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi 

Malang secara umum juga cukup baik, hal ini ditinjau dari nilai yang diperoleh siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Ujian Tengah Semester tahun 

pelajaran 2019/2020 dengan kategori tinggi sebanyak 17 siswa, sedangkan prestasi 

belajar dengan kategori sedang sebanyak 20 siswa. (3) Terdapat hubungan/korelasi 

dngan kategori sedang antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar siswa kelas 

XI MIPA SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang diperoleh menggunakan 

pendekatan rumus statistik product moment pada hitungan IBM SPSS versi 20, yakni 

koefisien hubungan (r hitung) sebesar 0,448>0,325, yang merupakan r tabelnya dengan 

taraf signifikan 0,05 atau 5%, kesimpulannya yakni terdapat korelasi yang bersifat 

positif dan signifikan dengan taraf sedang antara motivasi berprestasi dan prestasi 

belajar siswa kelas XI MIPA pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MOTO 

ََۚأَفًََلَتَذَكَُّرونََ ََوٱْلبَِصيِرََوٱلسَِّميعَََِۚهْلَيَْستَِويَاِنََمثًَلا  َمثَُلَٱْلفَِريقَْيِنََكٱْْلَْعَمٰىََوٱْْلََصم ِ

 

Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang 

mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat 

dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan 

sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (dari pada 

perbandingan itu)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

Ayahanda H. Sigit Siswoyo, S. Kep dan Almarhumah Ibunda HJ. Karsulin, serta 

adek-adekku yang tersayang Sari Nurmalita Siswoyo dan Satria Bagus Siswoyo 

Ndoel, yang senantiasa mendo’akan dan memberi warna dalam hidup penulis. 

Seluruh guru-guru penulis mulai dari buaian hingga saat ini, khususnya kepada Al 

Mukarrom KH. Ahmad Zamachsyari dan Ibu Nyai HJ. Shofiyyatul Mu’awwanah, 

serta segenap pengasuh dan pengurus YPM. Al-Rifa’ie Satu Khusus Putri yang 

senantiasa mencurahkan keberkahan bagi penulis. 

Segenap jajaran guru dan staf SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang, yang dengan 

sabar dan ikhlas membantu memenuhi data skripsi yang dibutuhkan penulis. 

Seluruh teman-teman seperjuangan kelas FAI Prosus Angkatan 2016, Pak Rabun, Bu 

Sulis, Pak Sultoni, Pak Sofyan Haris, Pak Nur Sofyan, Mas Amin, Mas Daus, Mas 

Usi, Mas Angga, Mas Yafi, Mas Taufiq  , Mbak Dewi, Mbak Marni, Mbak Devi, 

Mbak Fia, Us Riska, khususnya teman-teman seperjuangan yang sepondok, Lintang, 

Ervina, Shalsa, Mada, Apip, Rosida, Ella, Rosita dan Aliyah yang tidak pernah bosan 

saling menyemangati, memberi pengalaman dan do’a yang tulus. 

Seluruh anggota kamar Andhalus dua, mbak Tiwi, Ulul Azmi, Ulphe, Ilvi Nur, 

Muliana, Navinda Palli, Winda, Kamila, Ayu Retno yang meski terhalang ruang dan 

waktu tapi senantiasa memberi keceriaan di Pondok, sehingga penulis tidak merasa 

bosan.  



 
 

 
 

Seluruh kepengurusan YPM. Al-Rifaie Satu dan teman-teman Majelis Pengasuhan 

Pesantren (MPP), khususnya Ustadzah Jamilatun Ni’mah, S. Pd dan Mbak Tiwi yang 

selalu mendukung yang terbaik untuk penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah 

melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan judul “Korelasi Motivasi Berprestasi Dan Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Al-

Rifa’ie Gondanglegi Malang” dengan lancar dan tepat waktu. 

Shalawat dan salam, berkah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tetap 

terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam 

kegelapan menuju alam ilmiah yaitu Dinnul Islam. 

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang 

sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan 

mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. 

Tiada kata yang dapat penulis utarakan selain hanya ungkapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayah H. Sigit Siswoyo dan Almarhumah Ibu HJ. Karsulin 

yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun spiritual. 

2. Adek-adek tersayang Sari Nurmalita Siswoyo dan Satria Bagus Siswoyo yang selalu 

memberi semangat, kepercayaan, dan keceriaan. 

3. Prof. Dr. Maskuri, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Malang. 



 
 

 
 

4. Drs. Anwar Sa’adullah, M. PdI selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Malang. 

5. Moh. Sulistiono, S. PdI, M. Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Universitas Islam Malang. 

6. Ika Ratih Sulistiani, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

membimbing dengan sabar, telaten dan mengarahkan penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 

7. Moh. Muslim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dengan 

sabar, telaten dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 

8. Dosen Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 

selama 4 tahun. 

9. Sumiatun, S. Pd selaku Kepala Sekolah SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang, yang 

telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di SMA Al-

Rifa’ie Gondanglegi Malang.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu 

juga dengan penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. 

Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat kontruktif demi penyempurnaan skripsi 

ini. 

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap 

sungguh dengan rahmat dan ridho-Nya semoga skripsi ini dapat menjadi ladang berkah 

dan manfa’at bagi penulis khususnya, pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan. 



 
 

 
 

 

  Malang, 12 Juni 2020 

Penulis 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

DAFTAR ISI 

 

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ....................................... 4 

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI ....................................................... 5 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................ 6 

Abstrak ............................................................................................................... 7 

MOTO ................................................................................................................ 9 

PERSEMBAHAN ............................................................................................ 10 

KATA PENGANTAR ...................................................................................... 12 

DAFTAR ISI .................................................................................................... 15 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ 17 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... 18 

BAB Error! Bookmark not defined. PENDAHULUANError! Bookmark not defined. 

A. Latar Belakang Masalah ............................... Error! Bookmark not defined. 

B.  Rumusan Masalah........................................ Error! Bookmark not defined. 

C. Tujuan Penelitian .......................................... Error! Bookmark not defined. 

D.  Hipotesis Penelitian ..................................... Error! Bookmark not defined. 

E.  Kegunaan Penelitian .................................... Error! Bookmark not defined. 

F.  Ruang Lingkup Penelitian ............................ Error! Bookmark not defined. 

G. Definisi Operasional ..................................... Error! Bookmark not defined. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................ Error! Bookmark not defined. 

A. Motivasi Berprestasi ..................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Prestasi Belajar................................................. Error! Bookmark not defined. 

C. Pendidikan Agama Islam .............................. Error! Bookmark not defined. 

D. Beberapa Penelitian Terdahulu ..................... Error! Bookmark not defined. 

BAB III METODE PENELITIAN ........................ Error! Bookmark not defined. 

A. Rancangan Penelitian ................................... Error! Bookmark not defined.  

B. Populasi dan Sampel..................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Instrumen Penelitian ..................................... Error! Bookmark not defined. 

D. Teknik Pengumpulan Data ........................... Error! Bookmark not defined. 



 
 

 
 

E. Teknik Analisis Data .................................... Error! Bookmark not defined. 

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIANError! Bookmark not 

defined. 

A. Paparan Hasil Penelitian ............................... Error! Bookmark not defined.  

B. Uji Persyaratan Analisis ............................... Error! Bookmark not defined. 

BAB V PEMBAHASAN ........................................ Error! Bookmark not defined. 

A. Motivasi Berprestasi Siswa Kelas XI SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang

 ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang Error! 

Bookmark not defined. 

C. Hubungan Motivasi Berprestasi Siswa dengan Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi MalangError! 

Bookmark not defined. 

BAB VI PENUTUP ................................................ Error! Bookmark not defined. 

A. Kesimpulan .................................................. Error! Bookmark not defined. 

B. Saran ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

C. Penutup ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR PUSTAKA ............................................. Error! Bookmark not defined. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Korelasi Motivasi Berprestasi dan Prestasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Al-

Rifa’ie Gondanglegi Malang…………..…………………………...……….. 

Tabel 3.2 Jabaran Variabel Indikator…………………………………..…….…………. 

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi………………………………..….………….. 

Tabel 4.1 Hasil Perolehan Angket Motivasi Berprestasi………………….……………. 

Tabel 4.2 Statistik Motivasi Berprestasi…………………………………………..……. 

Tabel 4.3 Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam……………………………….…... 

Tabel 4.4 Statistik Prestasi Belajar……………………………………………..…….… 

Tabel 4.5 Hasil Validitas dari Angket yang Telah Disebarkan Kepada Responden…….. 

Table 4.6 Uji Reliabilitas…………………………………………..…………………… 

Tabel 4.7 Uji Normalitas…………………………………………….…………………. 

Tabel 4.8 Uji Homogenitas……………………………………………..………………. 

Tabel 4.9 Uji Korelasi………………………………………………….………………. 

Tabel 4.10 Temuan Penelitian…………………………………………..……………… 

Tabel 5.1 Implikasi Temuan Penelitian…………………………………..……………..  



 
 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Angket Motivasi Berprestasi 

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah suatu keharusan bagi 

bangsa untuk dapat bersaing secara bebas. Dalam era globalisasi hanyalah 

bangsa-bangsa berkualitas tinggi yang dapat bersaing atau berkompetisi di 

pasar bebas. Hubungannya dengan budaya bersaing tersebut, bidang 

pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam hal itu. Hal ini 

dikarenakan pendidikan adalah salah satu wadah untuk menciptakan kualitas 

sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan sektor pendidikan 

seharusnya menjadi prioritas utama yang harus dikedepankan dan dilaksanakan 

sebaik-baiknya oleh tiap-tiap bangsa.  

Pendidikan adalah suatu poses yang dibutuhkan untuk mencapai 

keseimbangan dan kesempurnaan perkembangan individu ataupun masyarakat. 

Penekanan pendidikan dibanding pengajaran ada pada poin pembentukan 

kesadaran dan kepribadian individu ataupun masyarakat selain transfer ilmu 

dan keahlian. Dengan adanya proses seperti ini suatu bangsa bisa mewariskan 

nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlia bagi generasi 

penerusnya, sehingga mereka akan benar-benar siap dan mampu untuk 

menyongsong masa depan bangsa dengan sukses dan cerah (Nurkholis, 2013).  



Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab dalam segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya.  

Setiap manusia membutuhkan pendidikan formal dan non formal. 

Dengan adanya pendidikan bisa diperoleh ilmu pengetahuan yang berguna 

sebagai bekal untuk menghadapi era globalisasi. Dengan ilmu pengetahuan 

manusia bisa mampu bersaing pada tingkat nasional ataupun internasional. 

Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana untuk 

menyiapakan peserta didik dalam mengenal, menghayati, memahami, 

mengimani, bertaqwa, berakhlaqul mulia, mengamalkan ajaran agama Islam 

dari sumber utamanya, yakni Al-Qur’an dan hadist melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan serta pengalaman pada proses pendidikan. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam meliputi Al-Qur’an, hadist, 

fiqh, akhlak serta tarikh atau sejarah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

merupakan salam satu mata pelajaran yang paling penting pada lembaga 

pendidikan sekolah. Hal ini karena mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

merupakan bahan atau sumber dalam pembentukan kepribribadian siswa yang 

taat dan bertaqwa dalam hidup dan agama. 



Selain itu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) juga 

merupakan salah satu usaha guru dalam menyiapkan siswa untuk menjadi insan 

kamil yang berakhlakul karimah dan dapat menanamkan nilai-nilai perilaku 

keagamaan yang baik dalam kehidupan dikemudian harinya dengan baik.  

Pendidikan Agama Islam sangat dibutuhkan bagi umat Islam terutama 

di Negara Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah 

beragama Islam, hal ini dikarenakan agar dapat memahami secara benar ajaran 

Islam sebagai agama yang sempurna (kamil), kesempurnaan ajaran Islam yang 

dipelajari secara integral (kaffah) diharapkan dapat meningkatkan kualitas umat 

Islam dalam keseluruhan aspek kehidupanya. Agar ajaran Islam dapat dipelajari 

secara efektif dan efisien, maka perlu dikembangkan kurikulum pendidikan 

agama Islam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.  

Mengingat bahwa pendidikan itu senantiasa berkenaan dengan 

pembinaan maka keberhasilan pendidikan itu juga tergantung dengan 

manusianya pula. Pelaksanaan pendidikanlah yang dinilai paling berpengaruh 

dalam menghasilkan hasil belajar yang memuaskan, yang demikian ini akan 

sangat berpengaruh pada prestasi belajar para murid. 

Dalam pendekatan pada proses belajar, adanya dorongan sumber 

kekuatan diduga sangat erat kaitannya dengan prestasi belajar. Dorongan 

sumber kekuatan inilah yang disebut dengan motivasi. Motivasi merupakan 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan 



sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat 

kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi yang semakin besar yang akan 

menghasilkan prestasi yang besar pula. Sedangkan berprestasi adalah 

mempunyai prestasi dalam suatu hal/ dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya (Nasional, 2008). 

Dalam kegiatan belajar, motivasi memegang peranan penting. Jika 

seseorang tidak mempunyai motivasi dan perhatian besar pada obyek yang 

dipelajari maka akan sulit siswa tersebut untuk memperoleh hasil baik dalam 

belajarnya. Sebaliknya, ketika siswa tersebut belajar dengan adanya moivasi 

dan perhaian besar maka hasil yang didapatkannya pasti lebih baik (Supenti, 

2008).  

Menurut teori behaviorisme dalam (Supenti, 2008) yakni hukum 

kesiapan menyatakan bahwa sesungguhnya belajar akan lebih sukses ketika 

dilandasi dengan kesiapan, motivasi, dan minat dalam belajar. Kasmiran Nuryo 

MA juga berpendapat bahwasannya prestasi belajar siswa didasari oleh 

keuletan dan sungguh-sungguh dalam kegiatan belajar. Jadi motivasi 

merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam hasil belajar, yang 

akan menjadikan hasil tersebut menjadi lebih baik atau biasa dikenal dengan 

prestasi belajar. 

Dalam proses belajar mengajar, motivasi merupakan salah satu faktor 

yang diduga besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Siswa yang motivasinya 

tinggi diduga akan memperoleh hasil belajar yang baik. Pentingnya motivasi 

belajar siswa terbentuk antara lain agar terjadi perubahan belajar ke arah yang 



lebih positif. Pandangan ini sesuai dengan Pendapat Hawley (Prayitno, 1989) : 

“Siswa yang termotivasi dengan baik dalam belajar melakukan kegiatan lebih 

banyak dan lebih cepat, dibandingkan dengan siswa yang kurang termotivasi 

dalam belajar. Prestasi yang diraih akan lebih baik apabila mempunyai motivasi 

yang tinggi.”(Bruno, 2019) 

Jika kita lihat dalam proses belajar mengajar. Siswa yang memiliki 

motivasi yang tinggi dalam belajar akan melaksanakan kegiatan lebih cepat, 

efisien dan efektif dibandingkan dengan siswa yang kurang termotivasi dalam 

belajar. Siswa yang yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar maka 

prestasi yang diraih juga akan lebih baik. Dalam dunia pendidikan tidak terlepas 

dari prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang 

dimiliki siswa untuk menerima, menolak, dan menilai informasi yang 

diperolehnya selama belajar mengajar. Prestasi belajar siswa selaras dengan 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah melakukan 

proses belajar mengajar (Choiriani, 2019). 

Melihat tingginya tujuan pendidikan agama islam dalam membentuk 

pribadi manusia yang berkembang pada ketaqwaan, keimanan, berbangsa dan 

bernegara yang baik, sekolah mengupayakan untuk mewujudkan hal tersebut 

dengan berusaha memaksimalkan proses belajar dan pembelajaran agar efektif 

yang mana dalam hal ini berhubungan pada pengajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Proses ini akan berpengaruh pada motivasi 

berprestasi siswa yang mana pada akhirnya juga akan berpengaruh pada 



keberhasilan siswa dalam prestasi belajar yang baik dengan mengamalkan  

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada kehidupan di kemudian hari. 

SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi  merupakan lembaga pendidikan yang 

cukup lama berdiri dalam sebuah yayasan pendidikan pesantren yakni Yayasan 

Pondok Modern Al-Rifa’ie Satu Khusus Putri. Berkaitan dengan mata pelajaran 

PAI, data yang ada diambil dari nilai menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Maka demikian, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar tersebut. Salah satu yang diasumsikan cukup signifikan adalah motivasi 

berprestasi siswa. Maka, dalam ranah demikianlah signifikasi penelitian ini 

dilaksanakan.  

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut dengan adanya penelitian yang berjudul “Korelasi Motivasi 

Berprestasi Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Sekolah Menengah Atas Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana motivasi berprestasi siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie 

Gondanglegi? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas XI MIPA pada mata pelajaran 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa pada mata pelajaran Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi? 



3. Adakah hubungan/korelasi motivasi berprestasi dan prestasi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie 

Gondanglegi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan motivasi berprestasi siswa kelas XI MIPA SMA Al-

Rifa’ie Gondanglegi. 

2. Mendeskripsikan prestasi belajar siswa kelas XI MIPA pada mata pelajaran 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi 

3. Mendeskripsikan hubungan/korelasi motivasi berprestasi dan prestasi 

belajar mata pelajaran Pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI 

MIPA SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi. 

D. Hipotesis Penelitian 

Adanya hubungan motivasi berprestasi dan prestasi belajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Penelitian Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan atau khazanah 

keilmuan dalam dunia pendidikan khususnya pada pendidikan islam 

tentang  hubungan motivasi berprestasi dan prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam siswa kelas XI MIPA di SMA Al-Rifa’ie Ketawang 

Gondanglegi Malang.  



b. Penelitian ini bagi akademis juga diharapkan dapat sebagai gambaran dalam 

mendidik dan gambar untuk prestasi siswa dengan penerapan ilmu 

pendidikan agama pada motivasi berprestasi siswa. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi siswa 

Untuk memberi motivasi agar siswa lebih baik dalam meningkatkan 

prestasi belajar dengan motivasi berprestasinya. 

b. Bagi sekolah 

Memberikan informasi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dan motivasi berprestasinya. 

c. Bagi pendidik 

Untuk memberikan sumbangsih dalam meningkatkan prestasi belajar dan 

motivasi berprestasi secara sempurna, baik dan terarah. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup adalah batasan variabel yang digunakan, batasan penelitian 

dinilai sangat penting bagi penulis dalam membatasi masalah. Adapun ruang 

lingkup yang menjadi sasaran pokok pada penelitian ini yakni sebagai berikut:  

a. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yakni seluruh individu yang diteliti. Dalam penelitian ini 

subjek penelitiannya adalah siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie semester 

genap yang bermukim didalam asrama. 



b. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Al-Rifa’ie Ketawang Gondanglegi Malang 

yang bertempat di Jl. Raya Ketawang No.01 Ketawang Gondanglegi 

Malang. 

c. Prestasi Belajar Siswa  

Prestasi belajar yang akan diteliti yaitu prestasi belajar siswa yang telah 

dicapai pada masa dan kurun waktu tertentu, yakni berupa nilai rata-rata 

Ujian Tengah Semester kelas XI MIPA semester genap di SMA Al-Rifa’ie 

Ketawang Gondanglegi Malang.  

G. Definisi Operasional 

1. Motivasi berprestasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri 

dikarenakan adanya dorongan oleh orang-orang disekitar, lembaga atau 

kata-kata yang menambah semangat untuk melakukan sesuatu guna 

mencapai tujuan yang dikehendaki, sehingga dapat memperoleh hasil yang 

lebih baik atau mendapat prestasi yang memuaskan pada hal-hal yang 

menjadi tujuan yang dikehendakinya. Yang pada hal ini peneliti 

memperoleh data dari angket yang disebarkan pada siswa kelas XI MIPA 

di SMA Al-Rifa’ie Ketawang Gondanglegi Malang.  

2. Prestasi belajar adalah suatu hasil yang didapatkan oleh seseorang karena 

hasil dari buah kerja kerasnya,bisa dari belajarnya, ikhtiyar do’anya, serta 

ketaatan dan kepatuhannya dalam menyikapi aturan-aturan yang ada pada 

diri dan sekitarnya.  Istilah ini biasa digunakan baik dari bidang akademik 



maupun non akademik. Sebagaimana petuah “Hasil Tidak Akan 

Menghianati Usaha”. Yang mana dalam penelitian ini peneliti mengambil 

data dari nilai siswa yang ada pada Ujian Tengah Semester kelas XI MIPA 

semester genap dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang ada 

pada sekolah.  

3. Pendidikan agama Islam adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai hal-hal 

didalam agama Islam, bisa berisi tentang pengertian, macam,  aturan-aturan 

tentang hak dan kewajiban menjadi seorang hamba kepada Tuhannya, 

sesama manusia dan kepada makhluq ciptaan Allah yang lainnya bersamaan 

dengan contoh serta kisah teladan yang dituangkan dari sosok-sosok yang 

fenomenal dalam Islam. 

 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian serta pengujian hipotesis 

tentan hubungan antara motivasi berprestasi dan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Al-rifa’ie 

Gondanglegi Malang, dengan ini kesimpulannya yakni: 

1. Tingkat motivasi berprestasi siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie 

Gondanglegi Malang pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yakni 

terbanyak kategori tertinggi dengan jumlah siswa 19 anak dengan rata-rata 

nilai motivasi sebesar 49,59. 

2. Prestasi belajar siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yakni terbanyak kategori 

tertinggi dengan jumlah siswa 17 anak dengan rata-rata nilai sebesar 88,62. 

3. Adanya hubungan atau korelasi motivasi berprestasi dan prestasi belajar 

siswa kelas XI MIPA SMA Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam mempunyai korelasi yang sedang, 

signifikan dan bernilai positif dengan nilai r hitung>r table dengan taraf 5% 

(0,05) diperoleh hasil sebesar 0,448>0,325. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian, maka 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 



Siswa yang mendapat hasil prestasi dengan kategori tinggi 

diharapkan untuk mempertahankannya, dan dapat mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menjadi manusia yang 

bermanfa’at bagi sekitarnya, baik bangsa, agama dan Negara. 

Sedangkan bagi siswa yang mendapatkan prestasi sedang diharapkan 

untuk meningkatkan usaha, do’a dan prestasinya, serta tidak mudah 

menyerah dalam menempuh perjalanan hidup khususnya dalam 

pendidikan.  

2. Bagi Guru 

Diharapkan bagi semua guru khususnya guru di bidang studi 

Pendidikan Agama Islam untuk melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga prestasi 

belajar anak didik menjadi lebih baik. Dalam kegiatan belajar dan 

mengajar diharapkan untuk senantiasa mengevaluasi diri dalam 

pembelajaran khususnya dalam memberi motivasi baik berupa ucapan, 

tindakan, maupun harapan kepada anak didik dan pantang menyerah 

menghadapi segala problematika anak didik dalam pembelajaran.  

3. Bagi Pihak Sekolah 

Bagi pihak sekolah diharapkan untuk senantiasa memberikan 

pendidikan, motivasi  dan latihan (diklat) bagi para guru tentang 

penerapan model-model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

menyenangkan dan pemahaman tentang kecerdasan social agar guru 

dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran yang 

diajarakannya, sehingga tujuan belajar yan diharapkan dapat tercapai. 



4. Bagi Semua Pihak 

Berdasarkan hasil hipotesis dari skripsi ini adalah adanya hubungan 

positif yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

5. Bagi Peneliti Berikutnya 

Apabila peneliti berikutnya akan melakukan penelitian dengan tema 

yang sama, diharapkan tidak hanya menggunakan satu variabel bebas. 

Hal ini dikarenakan presatsi belajar tidah hanya dipengaruhi oleh satu 

faktor saja, melainkan ada banyak faktor yang dapat memengaruhi 

prestasi belajar selain motivasi berprestasi baik secara internal maupun 

eksternal.  

C. Penutup  

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah Allah SWT 

yang telah memberi kesempatan kepada penulis agar dapat menuntaskan 

skripsi ini sebagaimana mestinya. Sehingga tanpa pertologan-Nya mustahil 

rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini seperti apa yang 

diharapkan.  

Tak ada gading yang tak retak, mungkin kalimat berikut dapat 

mewakili sebuah pernyataan bahwa tidak ada kesempurnaan melainkan 

kesempurnaan Allah SWT, begitu juga demikian dengan skripsi ini. Oleh 

karena itu, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis 

membuka selebar-lebarnya kepada semua pihak untuk memberikan kritik 

maupun saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi yang lebih 

baik dan bermanfa’at bagi pembacanya. 



Akhir kata ini, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat 

mmberi berkah dan manfa’at bagi penulis khususnya, para praktisi 

pendidikan, dan para pembaca pada umumnya. 
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