


ABSTRAK 
 
  
 Belajar dengan minat akan mendorong siswa untuk belajar lebih baik dari pada belajar 
tanpa minat. Minat ini timbul apabila siswa tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan 
kebutuhannya atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna. 
Namun bila minat tidak desertai usaha yang baik, maka belajar suli untuk berhasil. Jadi minat 
dapat menjadi motor penggerak untuk belajar. Besarnya pengaruh minat  terhadap hasil 
belajar hanya dapat diketahui dengan jelas setelah mengadakan penelitian dalam suatu kelas 
tertentu, karena selain minat ada faktor lain yang mempengaruhi belajar. 
 
 Subyek penelitian ini adalah minat siswa tempat mendapatkan data dalam penelitian, 
untuk menentukannya digunakan metode populasi dan metode sample. Untuk mendapatkan 
data yang dibutuhkan menggunakan metode angket,  metode interview, dan metode 
dokumentasi. Metode Analisa data yang digunakan adalah metode analisa kuantitatif yaitu 
menganalisa data dengan menggunakan metode statistic. 
 
 Minat belajar bidang studi pendidikan agama Islam siswa kelas I dan II SMP Negeri 
kota Mungkid dengan hasil tinggi  ada 7 siswa (11 %), dengan hasil sedang ada 51 siswa (80 
%) dan dengan hasil rendah ada 6 siswa (9 %). Ini berarti bahwa minat belajar studi 
pendidikan agama Islam siswa kelas I dan II pada kategori cukup / sedang. Untuk prestasi 
belajar belajar bidang studi pendidikan agama Islam siswa kelas I dan II   dengan hasil tinggi  
ada14 siswa (22 %), dengan hasil sedang ada 29 siswa (45 %) dan dengan hasil rendah ada 21 
siswa (33 %). Ini berarti bahwa prestasi belajar studi pendidikan agama Islam siswa kelas I 
dan II pada kategori cukup / sedang. Adanya hubungan positif dan signifikan antara minat 
dan prestasi belajar pada bidang studi pendidikan agama Islam kelas I dan II SMP Negeri 
Kota Mungkid artinya semakin besar minat siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam 
maka semakin tinggi prestasi yang diperoleh atau tinggi rendahnya prestasi siswa erat sekali 
kaitannya dengan besar kecilnya minat siswa. 
 
Key word:  korelasi, minat, prestasi belajar, siswa SMP Negeri Mungkid,  
                   studi pendidikan agama Islam 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  




























































































































	COVER
	ABSTRAK
	HALAMAN NOTA DINAS
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	HALAMAN MOTTO
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DATA TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Penegasan Judul
	B. Latar Belakang Masalah
	C. Rumusan Masalah
	D. Hipotesis
	E. Alasan Pemilihan Judul
	F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	G. Metode Penelitian
	H. Landasan Teori
	I. Sistematika Pembahasan

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran
	C. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



