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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar merupakan suatu hasil dari sebuah proses pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran siswa akan mendapat pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan. Prestasi belajar siswa di Indonesia 

menunjukkan hasil yang kurang maksimal, mengharuskan setiap sekolah 

mengkonsep sekolahnya masing- masing untuk mewujudkan suatu pendidikan 

yang sesuai dengan tujuan dasar dari sebuah pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan pada dasarnya tidak mungkin dapat dicapai 

tanpa didasari oleh kecerdasan intelektual yang tinggi dan kecenderungan 

untuk menguasai kondisi lingkungan yang dinyatakan lewat sikap. Dengan 

demikian prestasi belajar yang tinggi akan dicapai oleh siswa apabila siswa 

tersebut memiliki kecerdasan intelektual dan motivasi belajar yang tinggi. 

Motivasi belajar diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

motivasi belajar adalah proses untuk mendorong peserta didik agar dapat 

belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik. 

Fenomena diatas menuntut siswa dalam hal prestasi belajar PAI. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, guru mempunyai peran yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Dalam hal ini guru harus berusaha memberikan motivasi 
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kepada siswa agar timbul ketertarikan dalam diri siswa mengikuti proses 

pembelajaran. Selain itu kecerdasan intelektual juga sangat diperlukan siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga memperoleh prestasi belajar sesuai yang 

diharapkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian ini 

dengan judul ” PengaruhMotivasi Belajar Dan Kecerdasan Intelektual 

Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa SMP Muhmmadiyah 5 Surakarta  Tahun 

2014 /2015” . 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah hubungan  antara motivasi belajar dengan kecerdasan intelektual? 

2. Adakah hubungan antara motivasi belajar dan kecerdasan Intelektual 

secara bersama-sama (simultan) dengan prestasi belajar PAI?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah : untuk mendapatkan kejelasan tentang besarnya hubungan motivasi 

belajar dan kecerdasan Intelektual siswa dengan prestasi belajar PAI siswa 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

2. Manfaat penelitian  

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pendidikan PAI 
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b. Untuk memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar PAI 

 


