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ABSTRAK 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui motivasi belajar siswa 

kelas V SD Kanisius Pugeran; (2) mengetahui prestasi belajar siswa kelas V SD 

Kanisius Pugeran; (3) mengetahui hubungan antara motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Kanisius Pugeran; (4) mengetahui 

seberapa besar sumbangan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

kelas V SD Kanisius Pugeran. Penelitian ini dilaksanakan di SD Kanisius 

Pugeran, Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2011. Jumlah subyek penelitian 

sebanyak 64 siswa. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan 

dokumentasi dari nilai rapor semester 1. Data dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis korelasi serial dengan taraf signifikansi 1%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) motivasi belajar siswa 

dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu motivasi belajar rendah, motivasi 

belajar sedang dan motivasi belajar tinggi. Ada 12 siswa (18,75%) yang termasuk 

dalam kategori motivasi belajar rendah, 10 siswa (15,63%) dengan motivasi 

belajar sedang, dan 42 siswa (65,63%) dengan motivasi belajar tinggi. Skor 

motivasi belajar terendah adalah 74 dan skor motivasi belajar tertingginya adalah 

154; (2) prestasi belajar siswa terendah adalah 60,4 sedangkan prestasi belajar 

tertinggi adalah 89,4. Ada 28 siswa (43,75%) yang termasuk dalam kategori 

prestasi belajar rendah, 23 siswa (35,94%) dengan prestasi belajar sedang, dan 13 

siswa (20,31%) dengan prestasi belajar tinggi; (3) ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa kelas V SD 

Kanisius Pugeran dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,800 berada pada 

tingkat korelasi sangat kuat. Pada taraf signifikansi 1% dengan nilai korelasi rtb = 

0,317; (4) sumbangan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas 

V SD Kanisius Pugeran sebesar 80%.  

 

Kata kunci: motivasi belajar; prestasi belajar 
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