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ABSTRAK 
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Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas XI MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing (I) Dr.Muhammad Thoyib M.Pd. (II) Andhita Dessy Wulansari M.Si 
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Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) siswa sangat menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa. Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang 

siswa, maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses, dan sebaliknya semakin 

rendah kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk 

memperoleh sukses. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang 

yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar. Pencapaian individu dari proses belajar disebut dengan prestasi belajar. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tingkat intelegensi 

siswa di kelas XI MA Ronggowarsito  Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014?. (2) 

Bagaimana motivasi belajar  siswa di kelas XI MA Ronggowarsito  Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2013/2014?. (3) Bagaimana prestasi belajar siswa di kelas XI MA Ronggowarsito  

Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014?. (4) Apakah ada hubungan yang signifikan 

tingkat intelegensi siswa,  dan Motivasi dengan prestasi belajar aqidah akhlak di kelas XI 

MA Ronggowarsito  Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014? 

Peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Untuk uji validitas menggunakan korelasi product 

moment, uji reliabilitas menggunakan alpha cronbach, dan uji normalitas menggunakan 

liliefors, untuk mengetahui penentuan kategori menggunakan standar deviasi dan mean,  

sedangkan untuk  menganalisa data yang digunakan adalah rumus korelasi ganda .  

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara 

tingkat intelegensi siswa, dan Motivasi belajar  dengan prestasi belajar aqidah akhlak di 

kelas XI MA Ronggowarsito  Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014. Tingkat 

Intelegensi siswa di kelas XI MA Ronggowarsito Jetis  Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014 adalah tergolong cukup dengan prosentase  53,846 %  dari 26 siswa Motivasi 

belajar siswa di kelas XI MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014 

adalah tergolong cukup dengan prosentase  50 % dari 26 siswa. Prestasi belajar siswa di 

kelas XI MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014 adalah tergolong 

baik dengan prosentase  34,6154 % dari 26 siswa. Dalam tabel F, taraf signifikan 5%, 

diperoleh Ftabel  sebesar 3,42 dengan Fhitung   sebesar 10,641635 maka 

Fhitung    > Ftabel   sehingga Ho ditolak. Artinya ada korelasi yang signifikan antara Tingkat 

Intelegensi dan Motivasi dengan Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas XI MA 

Ronggowarsito Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014 sebesar 0.4903 . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), di mana peningkatan kualitas SDM merupakan persyarat mutlak 

untuk mencapai tujuan pembangunan. Maka dari itu, kualitas pendidikan harus 

senantiasa ditingkatkan. Sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, 

pada tempatnyalah kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan 

yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang 

mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilandasi oleh 

keimanan dan ketakwaan.
1
 

Sesuai UU No. 29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS)  menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan secara aktif mengembangkan potensial dirinya untuk memiliki spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2
 Hal ini berarti 

pendidikan memiliki andil yang cukup besar dalam kehidupan bangsa dan negara guna 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

                                                 
1
 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis sekolah  (Bandung: PT. Rosda Karya, 2003), 3-4. 

2
 UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang  Sikdidknas Bab I Ketentuan Umum Pasal ; 1 ayat 1 

(Jakarta:Dirjen Pendis Depag RI, 2006), 6. 
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Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara 

sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.
3
 Sedangkan dalam kamus besar bahasa 

indonesia dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan.
4
 

Perlu ditegaskan bahwa setiap saat dalam kehidupan terjadi suatu proses belajar-

mengajar, baik sengaja maupun tidak sengaja, disadari atau tidak disadari. Dari proses 

belajar-mengajar akan diperoleh suatu hasil, yang pada umumnya disebut hasil 

pengajaran, atau dengan istilah tujuan pembelajaran atau hasil pengajaran. Tetapi agar 

memperoleh hasil yang optimal, proses belajar-mengajar harus dilakukan dengan sadar 

dan sengaja serta terorganisasi secara baik.
5
 

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental 

dalam setiap penyelenggaran jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil 

atau gagalnya pencapaian tuhuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar 

yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau 

keluarganya sendiri.
6
  

                                                 
3
 Anas Salahudin,  Filsafat Pendidikan  (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 22. 

4
 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta:Balai Pustaka, 2007), 

263. 
5
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar   (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,  2009), 

19. 
6
 Muhibbin Syah, Psikologi pendidikan (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 89. 
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 Menurut Dimyati, belajar merupakan seperangkat proses yang mengubah sifat 

stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru.
7
 

Sedangkan Slameto menyatakan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk untuk memperoleh suatu  perubahan  tingkah  laku  yang  baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
8
 

Berkaitan dengan hasil belajar, sikap siswa dalam proses pembelajaran di sekolah 

turut mempengaruhi prestasi belajarnya. Dengan mengacu kepada pengertian tentang 

sikap secara umum, maka sikap belajar dapat diartikan sebagai kecenderungan siswa 

untuk bereaksi terhadap pelajaran di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Gagne  

sikap merupakan kecenderungan bereaksi seseorang terhadap suatu obyek.
9
 

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. 

Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam 

belajar, selain harus mempunyai sikap positif seseorang harus juga memiliki  

Intelligence Quotient  (IQ) yang tinggi, karena intelegensi merupakan bekal potensial 

yang akan memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan  prestasi 

belajar  yang lebih  baik.   Menurut Anastasi dan Urbina hakikat inteligensi adalah 

kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan 

                                                 
7
 Mudjiono Dimyati, Belajar dan Pembelajaran  (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 10. 

8
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya   (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2003), 2. 

9
 Esti Wuryani, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : PT. Grasindo, 2006), 220. 
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penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara 

kritis dan objektif.
10

 

Memang harus diakui bahwa mereka yang memiliki intelegensi rendah dan 

mengalami keterbelakangan mental akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin tidak 

mampu mengikuti pendidikan formal yang seharusnya sesuai dengan usia mereka.   

Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa tidak sedikit orang dengan intelegensi 

tinggi yang berprestasi rendah, dan ada banyak orang dengan intelegensi sedang yang 

dapat mengungguli prestasi belajar orang dengan intelegensi tinggi. 

Selain guru, seorang siswa pun yang ingin berhasil dalam proses belajar harus 

memiliki motivasi yang kuat karena motivasi merupakan kekuatan yang menjadikan 

pendorong kegiatan individu, yang menunjukkan suatu kondisi dalam diri individu 

yang mendorong atau menggerakkan individu tersebut melakukan kegiatan dalam 

mencapai tujuan dalam proses belajarnya.
11

 

Motivasi untuk belajar adalah penting dalam melakukan kegiatan belajar. 

Motivasi merupakan pendorong yang dapat melahirkan kegiatan bagi seseorang. 

Seseorang yang bersemangat untuk menyelesaikan suatu kegiatan karena ada motivasi 

yang kuat dalam dirinya. Motivasi sebagai pendorong yang mengubah energi dalam 

diri seseorang ke dalam bentuk suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan tertentu.
12

 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak 

                                                 
10

 Anne Anastasi, dan Susana Urbina, Tes Psikologi  (Jakarta : PT. Indeks, 2007), 331. 
11

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja  

Rosdakarya, 2005), 60. 
12

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002 ), 61. 
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mempunyai motivasi didalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar.
13

 

Penelitian ini akan di lakukan di  MA Ronggowarsito Teglasari , Jetis, Ponorogo. 

Ada pun penulis memilih MA Ronggowarsito karena lokasi tersebut mewakili 

permasalahan yang peneliti angkat. Dalam observasi awal dilokasi penelitian penulis  

menemukan beberapa masalah khususnya dalam pelajaran Aqidah Akhlak, kendala 

tersebut adalah kurang lebih 70% siswa terlihat malas dalam mengikuti proses belajar 

mengajar dan siswa masih menunjukkan sikap yang kurang aktif dan mandiri seperti 

meniru tugas teman, tidak ada keinginan mencari materi dari sumber lain, dan kurang 

mengeluarkan pendapatnya. Hal ini terlihat dari hasil belajar ulangan harian yang 

belum mencapai standar, sehingga dapat kita lihat bahwa proses belajar mengajar tidak 

dapat menghasilkan prestasi belajar yang maksimal.
14

 Maka dari itu perlu adanya suatu 

cara bagaimana agar prestasi belajar siswa itu meningkat, salah satunya ialah kita harus 

meningkatkan intelegensi dan memberikan motivasi belajar siswa demi tercapai tujuan 

pendidikan. 

Madarasah Aliyah Ronggowarsito Tegalsari Jetis merupakan salah satu lembaga 

yang berciri khas Agama Islam dengan pendidikan Agama Islam sebagai mata 

pelajaran pokok mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan, akhlak, 

etika dan moral peserta didik. Sehubungan dengan hal itu,  maka intelegensi, dan 

                                                 
13

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,  148. 
14

 Hasil pengamatan di MA Ronggowarsito pada tanggal  25 Okteber 2014. 
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motivasi belajar adalah salah satu faktor intelektual yang sangat penting dalam 

menentukan prestasi belajar. 

Di samping pendidikan Islam lainnya, pendidikan Aqidah Akhlak memiliki 

pembahasan pendidikan aqidah di satu sisi dan pendidikan akhlak pada sisi lainnya. 

Keduanya memang bukan faktor utama yang menentukan prestasi belajar siswa, tetapi 

keduanya sangat senergis. Dalam penerapannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 

Madrasah Aliyah (MA) keduanya merupakan satu mata pelajaran dari kurikulum yang 

ada. Pendidikan Aqidah Akhlak yang dimaksudkan di sini adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

dan mengimani Allah SWT dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam 

kehidupan sehari-hari berdasarkan al- Qur’an dan Hadits. Melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman, disertai tuntutan untuk menghormati 

penganut agama lain dan hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

Motivasi siswa dalam proses pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar siswa. Sehingga sebagai guru yang profesional dan 

kompeten harus melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya dengan 

meningkatkan Intelegensi siswa dan selalu memberikan motivasi yang tinggi kepada 

siswa agar siswa mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Berdasarkan  latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Korelasi antara Tingkat Intelegensi dan Motivasi dengan 
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Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas XI MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
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B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk ditindaklanjuti dalam 

peneitian ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada, baik waktu, dana maupun jangkauan peneliti, maka dalam 

penelitian ini dibatasi permasalahan yang ada, yaitu berkaitan dengan tingkat 

intelegensi, motivasi belajar, dan prestasi belajar aqidah akhlak, yang mana berasal dari 

nilai ujian akhir semester (UAS) siswa kelas XI MA Ronggwarsito Tegalsari Jetis 

Ponorgo Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dan untuk membuat arah dalam 

pembahasan skripsi ini, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana tingkat intelegensi siswa di kelas XI MA Ronggowarsito  Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana motivasi belajar  siswa di kelas XI MA Ronggowarsito  Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana prestasi belajar siswa di kelas XI MA Ronggowarsito  Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014? 

4. Apakah ada hubungan yang signifikan tingkat intelegensi siswa,  dan Motivasi 

belajar  dengan prestasi belajar aqidah akhlak di kelas XI MA Ronggowarsito  Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014? 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat 

ditentukan tujuan penelitian ini, antara lain : 

1. Untuk mengetahui tingkat intelegensi terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MA 

Ronggowarsito. 

2. Untuk mengetahui motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MA 

Ronggowarsito. 

3. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa di kelas XI MA Ronggowarsito  Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat intelegensi dan motivasi belajar dengan  

prestasi belajar siswa kelas XI MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis bagi semua pihak: 

1. Secara teoritis. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya di 

bidang Pendidikan Agama Islam. 
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b. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui hubungan intelegensi dan motivasi 

belajar dengan prestasi belajar siswa kelas XI MA Ronggowarsito tahun ajaran 

2013/2014. 
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2. Secara praktis. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

a. Bagi Guru 

Meningkatkan motivasi dan kesadaran guru sehingga selalu berupaya 

meningkatkan intelegensi serta prestasi siswa dalam proses belajar mengajar. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat menjadi feed back bagi sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah rangkaian dalam isi skripsi dimana yang satu 

dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh, ia merupakan 

deskripsi dan detail yang mencerminkan urutan tiap bab, oleh karena itu sistematika 

pembahasan skripsi ini dapat penulis uraikan sebagai berikut : 

Bab I berisi pendahuluan, merupakan bab yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II berisi landasan teori, merupakan bab yang berisi deskripsi teori dan atau 

telaah pustaka, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab III berisi metode penelitian, merupakan bab yang terdiri dari rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 
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Bab IV berisi hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan interpretasi. 

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN  

TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Intelegensi  

a. Pengertian intelegensi 

Terdapat banyak definisi intelegansi yang populer diantaranya 

pengertian intelegansi menurut Super dan Cites adalah kemampuan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman.
15

 

Menurut Garrett, intelegensi setidak-tidaknya mencangkup kemampuan-

kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang memerlukan 

pengertian serta menggunakan simbol-simbol.
16

 

Definisi lain menjelaskan bahwa intelegensi adalah kemampuan 

yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu 

dengan cara yang tertentu. William Stern mengemukakan intelegensi adalah 

kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan 

menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai denggan tujuannya.
17

  

Alfred Binet, seorang tokoh utama perintis pengukuran intelegensi 

yang hidup antara tahun 1857-1911, bersama Theodore Simon 

                                                 
15

 M.Dalyono, Psikologi Pendidikan  (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), 183. 
16

 Wasty Soemanto. Psikologi pendidikan ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), 142. 
17

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remeja Rosdakarya, 1998), 52. 
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mendefinisikan intelegensi sebagai terdiri atas tiga komponen, yaitu 

kemampuan untuk mengarahkan fikiran atau mengarahkan tindakan, 

kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah 

dilaksankan dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan 

outocriticism.
18

 

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Intelegensi adalah kemampuan umum seseorang untuk 

bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional dan menyesuaikan 

diri dengan cara yang tepat. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelegensi seseorang 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelegensi, sehingga terdapat 

perbedaan intelegensi seseorang dengan yang lainnya ialah :
19

 

1) Pembawaan 

Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak 

lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat tidaknya memecahkan suatu 

soal, pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita.  

  

                                                 
18

 Saifudin Azwar, Pengantar Psikologi Intelegensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5. 
19

 M.Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rneka Cipta, 2010), 188-189. 
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2) Kematangan 

Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan da 

perkembangan. Tiap organ ( fisik maupun psikis ) dapat dikatakan telah 

matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya 

masing-masing.  

3) Pembnetukan 

Pembentukan ialah segela keadaan di luar diri seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan intelegensi 

4) Minat dan pembawaan yang khas 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-

dorongan (motif-motif) yang mendorong ,manusia untuk berinteraksi 

dengan dunia luar. 

5) Kebebasan 

Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode 

yang tertentu dalam memcahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai 

kebebesan memilih metode, juga bebas  dalam memilih masalah sesuai 

dengan kebutuhannya. 

c. Teori-teori intelegensi 

   Azwar menguraikan mengenai teori-teori intelegensi antara lain :
20

 

                                                 
20

Saifudin Azwar, Pengantar Psikologi Intelegensi, 15-23. 
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1) Menurut Alfred Binet, intelegensi merupakan sisi tunggal dari 

karakteristik yang terus berkembang seseorang. Binet menggambarkan 

intelegensi sebagai sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan 

orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu 

berdasakan suatu kreteria tertentu.  

2) Menurut L.L Thurstone dari hasil analisis faktor mereka lakukan terhadap 

data skor rangkaian 56 tes yang telah mereka kenakan pada siswa sekolah 

lanjutan di Chicago, mereka tidak menemukan bukti mengenai  adanya 

faktor intelegensi umum. Menurut L.L Thurstone faktor umum tersebut 

memang tidak ada, yang benar adalah bahwa intelegensi dapat 

digambarkan sebagai terdiri atas sejumlah kemampuan mental primer. 

Berdasarkan hasil alisiss tersebur mereka mengatakan bawha kemampuan 

mental dapat dikelompokan ke dalam enam faktor dan bahwa intelegensi 

dapat diukur dengan melihat sampel perilaku seseorang keenam bidang 

sampel perilaku, yaitu : 

a) Verbal, yaitu pemahaman akan hubungan kata, kosa-kata, dan 

penguasaan komunikasi lisan. 

b) Number, yaitu kecermatan dan kecepatan  dalam penggunaan  fungsi-

fungsi hitung dasar. 

c) Spasial, yaitu kemampuan untuk mengenali berbagai hubungan dalam 

bentuk visual. 
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d) Word fluency, yaitu kemampuan untuk mencerna dengan cepat an tepat 

kata-kata tertentu. 

e) Memory, yaitu kemampuan mengingat gambar-gambar, pesan-pesan, 

angka-angka, kata-kata, dan bentuk-bentuk pola. 

f) Reasoning, yaitu kemampuan untuk mengambil  kesimpulan dari 

beberapa contoh, aturan, atau prinsip. Dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan pemecahan masalah. 

3) Raymond Bernard Cattel 

Dalam teorinya mengenai organisasi mental mengklasifikasikan 

kemampuan menjadi dua macam, yaitu :
21

 

a) Intelegensi Fluid (gf), yang merupakan faktor pembawaan biologis, 

sangat penting artinya untuk melakukan tugas yang menuntut 

kemampuan adaptasi pada situasi-situasi baru. Intelegensi Fluid tidak 

berubah setelah usia 14 atau 15 tahun. 

b) Intelegensi Crystalllized (gc), yang merefleksikan adanya pengaruh 

pengalaman, pendidikan dan kebudayaan dalam diri seseorang atau 

dengan kata lain merupakan endapan pengalaman yang terjadi sewaktu 

intelegensi Fluid bercampur dengan  pengalaman. Intelegensi 

Crystalllized ini akan menungkat kadarnya seiring dengan 

meningkatnya pengalaman dan masih terus berkembang sampai usia 

30 sampai 40 tahun. 
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Saifudin Azwar, Pengantar Psikologi Intelegensi, 33-34. 



xxv 

 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas – aktivitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan. Motif juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 

(ke-siapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat menjadi 

aktif pada saat – saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan 

sangat dirasakan / mendesak.
22

 

Menurut Mc.Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan.
23

 Sedangkan Hamalik berpendapat 

motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan munculnya (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.
24

  

Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku. Perilaku mengandung 

arti yang sangat luas, meliputi pengetahuan kemampuan berfikir, 

keterampilan, penghargaan terhadap sesuatu sikap, minat, dan semacamnya.
25

 

Menurut Witherington, belajar merupakan suatu perubahan didalam 
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 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2009), 
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kepribadian yang  menyatakan diri sebagai pola  dari pada reaksi yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu perintah.
26

 

Dari uraian yang di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi 

belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari 

luar siswa (dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu) yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar 

itu dapat tercapai. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang 

yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang 

akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Seseorang yang 

melakukan ativitas belajar secara terus menerus tanpa motivasi dari luar 

dirinya merupakan motivasi intrinsik yang sangat penting dalam aktivitas 

belajar. Namun, seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk 

belajar/dorongan dari luar dirinya merupakan motivasi ekstrinsik yang 

diharapkan. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik diperlukan bila motivasi 

intrinsik tidak ada dalam diri seseorang sebagai subjek belajar.
27

 

Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seseorang siswa 

misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu 
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diselidiki sebab – sebabnya. Sebab – sebab itu biasanya bermacam – macam, 

mungkin ia tidak senang, sakit, lapar, ada problem pribadi dan lain – lain. 

Hal itu perlu dicari sebab agar siswa mau melakukan pekerjaan yang 

seharusnya dilakukannya, yakni belajar. 
28

 

b. Tujuan Motivasi  

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau 

mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau memacu para siswa agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan 

pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan didalam kurikulum 

sekolah.
29
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c. Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Motivasi memiliki fungsi sebagai pendorong dalam melakukan 

kegiatan / pekerjaan, begitu juga belajar sangat diperlukan adanya motivasi. 

Motivation is an essential condition of learning. Hasil belajar akan optimal, 

kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan.Akan makin berhasil 

pula pelajaran itu. Jadi motivasi senantiasa menentukan intensitas usaha 

belajar bagi para siswa. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi 

motivasi :
30

 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai, 

dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan – perbuatan apa yang 

harus dilakukan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan – perbuatan yagn tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Seseorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, 

tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan 

waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi 

dengan tujuan. 
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d.   Macam – macam Motivasi 

     Motivasi terbagi menjadi dua cabang yaitu : 

1) Motivasi  intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Perlu diketahui 

bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan memiliki tujuan 

menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam 

bidang studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ketujuan yang 

ingin dicapai ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat 

pengetahuan, tidak mungkin menjadi ahli. Dorongan yang 

menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, kebutuhan yang 

berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan 

berpengetahuan. Jadi motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri 

dengan tujuan secara esensial, bukan sekadar simbol dan ceremonial.
31

 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang disebabkan oleh faktor-

faktor dari luar situasi belajar, seperti nilai tambah, ijazah, hadiah, 

persaingan/kompetisi, adanya ulangan, pujian, dan hukuman.
32

 Dalam 

kegiatan belajar mengajar motivasi ekstrinsik  ini juga sangat penting. 
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Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah – ubah 

dan juga mungkin komponen – komponen lain dalam proses belajar 

mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan 

motivasi eksternal. 

 

e. Bentuk – Bentuk Motivasi di Sekolah 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar mengajar disekolah, yaitu:
33

 

1) Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/nilai yang 

baik, sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau 

nilai-nilai pada raport angkanya baik-baik. Angka yang baik itu bagi para 

siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. 

2) Hadiah  

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah 

selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak 

akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk 

sesuatu pekerjaan tersebut. 

3) Saingan/kompetisi 
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Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual 

maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan  prestasi belajar siswa. 

Memang unsur persaingan ini banyak dimanfaatkan didalam dunia 

industry perdagangan, tapi juga sangat baik digunakan untuk 

meningkatkan kegiatan belajar siswa. 

4)  Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran para siswa agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi 

yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga 

untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya 

penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri. 

5)  Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahi akan ada 

ulangan. Oleh karena itu member ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi.Tetapi yang arus diingat oleh guru, adalah jangan selalu sering 

karena bisa membosankan dan bersifat ritinitas. 

6) Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi 

kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin 

mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi 
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pada diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus 

meningkat. 

7)  Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

8)  Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberiakn secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.Oleh karena 

itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

9) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti pada diir anak didik itu memang ada 

motivasi untuk belajar, sehingga sudah  barang tentu hasilnya akan lebih 

baik. 

10)  Minat 

Bahwa motivasi itu erat hubungannya dengan unsur minat. 

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga 

tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar 

itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. 

11) Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami 



xxxiii 

 

tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 

 

3. Prestasi belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata prestasi berasal dari bahasa belanda yaitu “Prestatie”. Dalam bahasa 

indonesia berearti “hasil usaha”. Menurut W.J.S Poerwadarminto, prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai. Prestasi yang dicapai seseorang ketika 

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu.
34

  

Menurut Saiful Bahri Djamarah; bahwa  prestasi adalah apa yang  telah 

dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang  menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Dalam buku yang sama Nasrun 

harahap, berpendapat bahwa prestasi adalah penilaian pendidikan tentang 

perkembangan dan kemajuan siswa berkenaan dengan penguasaan bahan 

pelajaran yang disajikan kepada siswa.
35

 

Sedangkan belajar sendiri memiliki definisi bermacam-macam, 

diantaranya : menurut W.S. Winkel belajar adalah suatu aktifitas 

mental/piskis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, 

yang mengahasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan-pemahaman 
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keterampilan dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan 

dan berbekas.
36

 

Menurut Wasty Sumanto; belajar merupakan proses dasar dari 

perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan 

perubahan-peubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya 

berkembang. Semua aktiviaats dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah 

hasil dari belajar. Oleh karena itu belajar berlangsung secara aktif dan 

integratif menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu 

tujuan.
37

 

Menurut Muhibbin Syah belajar adalah  tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan kognitif.
38

 Menurut Saifuddin Azwar, belajar didefinisikan sebagai 

akuisisi atau perolehan pengetahuan dan kecakapan baru. Pengertian ini lah 

yang merupakan tujuan pendidikan formal di sekolah-sekolah atau di 

lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki program terencana, tujuan 

intruksioanal yang konkrit, dan diikuti oleh para siswa sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan secara sistematis.
39

 

Prestasi belajar menurut Purwanto adalah hasil yang dicapai seorang 

siswa dalam usaha belajarnya sebagaimana dicantumkan di dalam nilai 
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rapornya. Melalui prestasi belajar seorang siswa dapat mengetahui kemajuan-

kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar.
40

  

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya dilanjutkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. Berdasarkan hal tersebut prestasi belajar dapat 

dirumuskan sebagai berikut :
41

 

a. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai ketika mengikuti 

dan mengerjakan pembelajaran disekolah. 

b. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai dari aspek kognitifnya 

karena  bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, sintesa, adan evaluasi. 

c. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nila atau angka 

nilai dari evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang dtempuh. 

Jadi prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi 

kognitif, karena aspek ini sering dilihat oleh guru untuk melihat penguasaan 

pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar. 
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Nana Sudjana mengatakan bahwa diantara ketiga ranah ini yakni kognitif, 

afektif, psikomotorik, maka kognitif lah yang paling sering dinilai oleh guru 

sekolah karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran.
42

 

Dari berapa uraian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

prestasi belajar adalah hasil yang diperolah  berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku dalam diri inidividu sebagai hasil dari 

aktifitas dalam belajar yang dilakukan. 
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b. Macam-Macam Prestasi Belajar 

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal berbagai macam prestasi sejalan 

dengan banyaknya kegiatan manusia itu sendiri, sepert:  prestasi kerja, prestasi 

mengajar, prestasi belajar dan masih banyak lagi prestasi yang berhubungan 

dengan kegiatan manusia. Dalam pembahasan ini akan membicarakan tentang 

prestasi belajar sebagai berikut : 

1) Prestasi Belajar Sebagai Penilaian 

Sebenarnya membahas masalah penilaian, maka mau tidak mau 

harus membahas tentang evaluasi, sebab masalah eveluasi merupakan suatu 

tindakan untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam pendidikan. 

Evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kewajiban bagi 

setiap guru. Dalam rangka mendapatkan data sebagai bahan informasi guna 

mempermudah dalam melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan 

pengajaran, diadakanlah tes formatif maupun sumatif. Penggunaan test-test 

ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar siswa, 

untuk mengetahui potensi siswa dan untuk mengetahui keefektifan proses 

interaksi belajar mengajar.
43
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2) Prestasi Belajar Sebagai Motivasi Belajar 

Dalam belajar, motivasi memegang peran penting, motivasi sebagai 

pendorong siswa dalam belajar. Oleh karena itu, motivasi tidak bisa 

dipisahkan dari aktivitas siswa. Siswa tidak akan mempelajari sesuatu bila 

hal itu tidak menyentuh kebutuhannya dan motivasi dua hal yang saling 

berhubungan. Sebab manusia itu pada pada dasarnya tidak terlepas dari 

berbagai kebutuhan. 

Seluruh aktifitas belajar siswa adalah untuk mendapatkan prestasi 

yang baik. Oleh karena itu, setiap siswa berlomba-lomba untuk 

mencapainya dengan suatu usaha yang dilakukan seoptimal mungkin. 

Dalam hal demikian, maka prestasi belajar bisa dikatakan sebagai 

kebutuhan yang memunculkan motivasi dalam diri siswa untuk selalu 

belajar. 

Bisa disimpulkan banyak hal yang dapat dijadikan sebagai alat untuk 

memotivasi siswa dalam belajar salah satunya adalah prestasi belajar. 

Prestasi belajar sebagai alat motivasi karena prestasi belajar  sebagai 

kebutuhan yang memunculkan motivasi dalam diri siswa untuk selalu trus 

belajar. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai 

faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar 

diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang 
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mempengaruhi prestasi belajar  penting sekali artinya dalam rangka membantu 

murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.
44

  

Adapun faktor-faktor yang  mempengaruhi prestasi belajar secara umum 

menurut Slameto pada garis besarnya meliputi faktor intern dan factor ekstern 

yaitu:
45

 

1) Faktor intern Dalam faktor ini dibahas 2 faktor yaitu: 

a) Faktor jasmaniah mencakup: 

(1) Faktor kesehatan 

(2) Cacat tubuh 

b) Faktor psikologis mencakup: 

(1) Intelegensi 

(2) Perhatian 

(3) Minat 

(4) Bakat 

(5) Motivasi 

(6) Kematangan 

(7) Kesiapan 

c) Faktor kelelahan 

(3)  Faktor ekstern 

 Faktor ini dibagi menjadi 3 faktor, yaitu: 
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(a) Faktor keluarga mencakup: 

(1) Cara orang tua mendidik 

(2) Relas iantar anggota keluarga 

(3) Suasana rumah 

(4) Keadaan ekonomi keluarga 

(5) Pengertian orang tua 

(6) Lata rbelakang kebudayaan 

(b) Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru  

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa,  disiplin sekolah,  alat 

pelajaran,  waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah 

(c) Faktor masyarakat meliputi kegiatan dalam masyarakat, massa 

media, teman bermain, bentuk kehidupan bermasyarakat,  

Selanjutnya Sumadi Suryabrata mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

memepengaruhi belajar sebagai berikut:
46

 

a) Faktor-faktor yang berasal dari luar dalam diri 

(1) Faktor non-sosial dalam belajar 

Meliput ikeadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu, tempat dan 

alat-alat yang dipakai untuk belajar (alat tulis, alat peraga) 

(2) Faktor social dalam belajar 

b) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri 
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(1) Faktor fisiologi dalam belajar 

Faktor ini terdiri dari keadaan jasmani pada umumnya dan 

keadaanfungsi jasmani tertentu. 

(2) Faktor psikologi dalam belajar 

Faktorini dapat mendorong aktivitas belajar seseorang karena 

aktivitas dipacu dari dalam diri, seperti adanya perhatian, minat, rasa 

ingin tahu, fantasi, perasaan, dan ingatan. 

Jadi, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi dua yaitu: 

1. Faktor intern Faktor ini berkaitan dengan segala yang berhubungan dengan diri 

siswa itu sendiri berupa motivasi, minat, bakat, kepandaian, kesehatan, sikap, 

perasaan dan faktor pribadi lainnya. 

2. Faktor ekstern Faktor ini berhubungan dengan pengaruh yang  datang dari luar 

diri individu berupa sarana dan prasarana, lingkungan, masyarakat, guru, 

metode pembelajaran, kondisi sosial, ekonomi, dan lain sebagaianya. 
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4. Hubungan Intelegensi dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar 

Menurut Muhibbin Syah tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) siswa 

sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Ini bermakna, semakin 

tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa, maka semakin besar peluangnya 

untuk meraih sukses, dan sebaliknya semakin rendah kemampuan intelegensi 

seorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses. Hal 

yang sama juga diungkap oleh Ekowati yang menyatakan bahwa terdapat 

kontribusi positif antara intelegensi (kecerdasan) terhadap hasil belajar siswa.
47

 

David Wechsler (dalam azwar, 2004) mendefinisikan intelegensi adalah 

kemampuan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan 

tetentu, berfikir secara rasional serta menghadapi lingkungan dengan efektif.
48

 

Dari definisi tersebut Nampak adanya pengaruh yang signifikan antara intelegensi 

terhadap preatsi belajar. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 

tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak 

menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum 

tentu menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan 

kebutuhannya. Seseorang yang melakukan aktivitas belajar secara terus menerus 

tanpa motivasi dari luar dirinya merupakan motivasi intrinsik yang sangat penting 
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dalam aktivitas belajar. Namun, seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk 

belajar, dorongan dari luar dirinya merupakan motivasi ekstrinsik yang 

diharapkan. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik diperlukan bila motivasi instrinsik 

tidak ada dalam diri seseorang sebagai subjek belajar. 
49

  

Bahwasanya seseorang yang belajar dengan motivasi yang  kuat, akan 

melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah 

atau semangat. Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas 

bahkan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran
50

. 

Menurut pandangan ilmu jiwa modern, secara alami anak didik itu juga 

bisa menjadi aktif, karena adanya motivasi dan didorong oleh bermacam-macam 

kebutuhan. Anak didik dipandang sebagai organisme yang mempunyai potensi 

untuk berkembang. Oleh sebab itu tugas pendidik adalah membimbing dan 

menyedikan kondisi agar anak didik dapat mengembangkan bakat dan potensinya. 

Dalam hal ini anaklah yang beraktivitas, berbuat dan harus aktif sendiri
51

.  

 

B. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berupa kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis 

oleh para peneliti yang meliputi berbagai sumber pustaka yang menjelaslan dan 

membahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya. Berikut ini 
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peneliti menyajikan telaah pustaka penelitian yang terdahulu sebagai rujukan penelitian 

yang sekarang 

1. Adin Fadilah Stain Ponorogo. hubungan kecerdasan spiritual dengan prestasi 

belajar siswa kelas X dan XI MA Pembangunan Pacitan tahun pelajaran 

2011/2012. Dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah:  (1) Bagaimana 

kecerdasan spiritual siswa kelas X dan XI MA pembangunan pacitan. (2) 

Bagaimana prestasi belajar pelajaran Qur’an Hadits siswa kelas X dan XI MA 

pembangunan pacitan. (3) Adakah korelasi antara kecerdasan spiritual dan prestasi 

belajar Qur’an Hadists siswa kelas X dan XI MA pembangunan pacitan. Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat  korelasional. Penelitian ini 

adalah penelitian sampel populasi, karena seluruh populasi 90% dijadikan sampel. 

Motede pengumpulan data menggunakan  angket, observasi, dan dokumentasi. 

Metode analisis data menggunakan rumus statistic korelasi koefisien kontingensi. 

Adapun hasil penelitiannya adalah : (1) Kecerdasan spiritual  siswa kelas X dan XI 

MA pembangunan Pacitan adalah menunujukkan cukup dengan presentase 65,56%. 

(2) Prestasi belajar pelajaran Qur’an Hadits siswa kelas X dan XI MA 

Pembangunan Pacitan adalah menunujukkan cukup dengan presentase 40%. (3) 

Terdapat korelasi antara kecerdasan spiritual dan prestasi belajar palajaran Qur’an 

Hadits siswa kelas X dan XI MA Pembangunan Pacitan tahun ajaran 2011/2012 

dengan koefisien kontingensi sebesar (0,354). 

2. Nining Rumingsih (243012081) jurasan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 

dengan judul Pengaruh Konsep Diri Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 



xlv 

 

Islam Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ngawi. Dari penelitian ini rumusan 

masalahnya adalah: (1) Bagaimanakah konsep diri siswa Madrasah Aliyah negeri 

(MAN) Ngawi, (2) Bagaimanakah prestasi belajar pendidikan agama islam siswa 

Madrasah Aliyah negeri (MAN) ngawi, (3) Adakah pengaruh konsep diri terhadap 

prestasi belajar pendidikan agama islam siswa Madrasah Aliyah negeri (MAN) 

Ngawi.  Metode pengumpulan data yang gunakan adalah observasi, interview, 

dokumentasi dan angket. Sedangkan teknik analisa dan kuatitatifnya menggunakan 

teknik korelasi product moment. Adapun hasil dari penelitiannya adalah : bahwa 

konsep diri siswa Madrasah Aliyah negeri (MAN) Ngawi termasuk kategori cukup 

dengan presentase 20,93% kategori tinggi, 55,81% kategori cukup, dan 22,26% 

kategori rendah, sedangkan untuk prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa 

Madrasah Aliyah negeri (MAN) Ngawi termasuk kategori cukup dengan presentase 

18,60% kategori baik, 69,77% kategori cukup, dan 11,63% kategori kurang.  

3. Amruh Ahmadi (243012007) jurasan Tarbiyah prodi Pendidikan Agama Islam 

tahun 2006 yang berjudul “Pengaruh Kebiasaan Belajar di Rumah terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas 1 SMKN 1 Jenengan Ponorogo”. Dari penelitian ini 

rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimanakah kebiasaan belajar PAI siswa kelas 

1 SMKN  Jenangan Ponorogo, (2) Bagaimana prestasi belajar PAI siswa kelas 1 

SMKN  Jenangan Ponorogo, (3) Bagaimana pengaruh kebiasaan belajar PAI di 

rumah terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas 1 SMKN  Jenangan Ponorogo. 

Metode yang digunakan adalah observasi, angket, dokumentasi, dan interview, 

dengan teknik analisis data menggunakan mettode statitik dengan teknik analisis 
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statistik korelasi “ kai Kuadrat”. Adapun hasil analisisnya adalah kebiasaan belajar 

di rumah siswa kelas 1 SMKN 1 Jenangan Ponorogo dari 24,62% siswa tergolong 

dalam kategori baik, 60% tergolong dalam kategori sedang dan 15,39 siswa 

tergolong dalam kategori kurang. Unruk prestasi belajar PAI siswa kelas 1 SMKN  

Jenangan Ponorogo dengan kategori baik 36,9%, sedang 40%, kurang 23,1%. Bisa 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar PAI di 

rumah terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas 1 SMKN  Jenangan Ponorogo. 

Dari hasil telaah pustaka diatas, adapun persamaannya dan perbedaan antara 

penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang baru. Persamaannya adalah (1) 

Sama-sama membahas tentang kecerdasan (intelegensi) terhadap hasil prestasi belajar 

siswa. (2) Motede yang digunakan dalam pengumpulan data sama yaitu, angket, 

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaanya adalah (1) penelitian terdahulu 

masih menggunakan 2 variabel sedangkan penelitian yang baru menggunakan 3 

variabel. (2) Penelitian yang terdahulu untuk mengetahui pengaruhnya variable x 

terhadap variabel y, sedangkan penelitian yang baru untuk mengetahui hubungan 

antara variabel x1, dan x2 dengan variabel y. 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori diatas maka dapat diajukan kerangka berfikir 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jika Tingkat Intelegensi tinggi  maka prestasi belajar tinggi. 

2. Jika Tingkat Intelegensi rendah maka prestasi belajar rendah. 

3. Jika motivasi belajar tinggi maka prestasi belajar tinggi. 
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4. Jika motivasi belajar rendah maka prestasi belajar rendah. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berangkat dari kerangka berfikir diatas maka dapat diajukan hipotesis  penelitian 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis Nihil (Ho)  

 Tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat intelegensi siswa dan 

motivasi belajar dengan prestasi belajar akidah akhlak di kelas XI MA 

Ronggowarsito Jetis Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Hipotesis Alternative (Ha) 

 Ada korelasi  yang signifikan  antara  tingkat intelegensi siswa dan motivasi 

belajar dengan prestasi belajar akidah akhlak di kelas XI MA Ronggowarsito Jetis 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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