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ABSTRAK    

Rahmayanti, Fenti. 2006. Motivasi Belajar Siswa Kelas X Dan XI SMA Katolik 
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Sastra Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Robby Hidayat 
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Dalam proses belajar terhadap mata pelajaran pendidikan seni yang materi 
pelajarannya terdiri dari pelajaran seni musik, seni tari, seni rupa dan seni teater 
siswa diharapkan dapat menerapkan salah satu tujuan dari pembelajaran seni yaitu 
mampu untuk berkreasi, berkarya seni dan penyajian seni. Di SMA Katolik 
Diponegoro Blitar siswa menerima tiga jenis pelajaran pendidikan seni yaitu seni 
musik, seni tari dan seni rupa. Dengan adanya materi pendidikan seni tersebut siswa 
diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Motivasi belajar ini salah 
satunya dapat dilihat dari segi sikap siswa pada saat proses belajar berlangsung, 
apakah siswa menunjukkan sikap yang aktif atau sebaliknya. Dengan adanya 
motivasi belajar yang baik maka akan berdampak pada prestasi belajar siswa selama 
satu tahun pelajaran. 

Pada penelitian ini jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian 
sebanyak 40 siswa yang terdiri dari 20 siswa kelas X dan 20 siswa kelas XI. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan angket untuk mengetahui motivasi belajar 
siswa, wawancara untuk mengetahui hasil belajar siswa dan observasi untuk 
mengetahui keseriusan belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan seni. 
Sedangkan nilai diambil dari hasil akhir belajar yang sudah tertera dalam raport 
semester II tahun ajaran 2005/2006. 

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Motivasi belajar siswa 
kelas X dan XI SMA Katolik Diponegoro Blitar terhadap mata pelajaran pendidikan 
seni rata-rata sangat tinggi yang berada dikelas interval 67-79. (2) Prestasi belajar 
siswa kelas X dan XI SMA Katolik Diponegoro Blitar terhadap mata pelajaran 
pendidikan seni rata-rata 7,00. (3) Ada hubungan antara motivasi belajar dengan 
prestasi belajar siswa kelas X dan XI SMA Katolik Diponegoro Blitar yang 
ditunjukkan dengan lebih besarnya r hitung 0,48 dari pada r tabel untuk taraf 
signifikan 5% 0,312.  


