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ABSTRAK  

Purbayanti,Yeni. 2005. Survey Tentang Minat, Motivasi dan Prestasi Belajar 
Pada Mata Pelajaran Kesenian Di SLTP Negeri I Karangan 
Kabupaten Trenggalek. Skripsi, Jurusan Seni Desain Universitas 
Negeri Malang. Pembimbing: ( I ) Dra. Hj. Purwatiningsih, M.Pd.        
( II ) Dra. Ninik Harini.   
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Tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia yang dapat menggunakan 
segala kemampuan yang ada pada dirinya dalam menghadapi tantangan hidup 
maupun mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul sepanjang hidupnya. Untuk itu 
lembaga pendidikan bukanlah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab 
dalam mendidik masyarakat. Meskipun demikian yang paling banyak menaruh 
perhatian terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia adalah dunia 
pendidikan.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki, guru harus jeli 
membaca situasi, kondisi dan permasalahan yang ada pada anak didiknya. Salah 
satu yang harus ditumbuh kembangkan adalah minat dan motivasi belajar siswa, 
sebab minat dan motivasi belajar juga mempunyai peranan yang penting dalam 
menentukan keberhasilan siswa.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat, motivasi dan 
prestasi belajar siswa pada Mata Pelajaran Kesenian di SLTP Negeri I Karangan 
kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Teknik analisis   data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Penelitian ini 
termasuk dalam penelitian survey. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini 
menggunakan angket, dokumentasi dan observasi. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 714 siswa. Sampel yang diambil 3 kelas dari I, II, dan III yang 
berjumlah 120 siswa (15%) dan pengambilannya dengan  menggunakan teknik  
random sampling (sampel acak).    

Dari hasil analisis diketahui bahwa minat belajar  siswa pada mata 
pelajaran kesenian 45% siswa mempunyai minat cukup baik/ cukup berminat. 
Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran kesenian 48% siswa memiliki 
motivasi cukup baik. Sedangkan untuk prestasi belajar 73% siswa memiliki nilai 
baik untuk sub bidang seni rupa yaitu pada rentangan nilai 70  84, dan pada sub 
bidang seni tari 70% siswa memiliki nilai baik yaitu pada rentangan nilai 70  80.    

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat, motivasi dan prestasi 
belajar sangat perlu sekali dibutuhkan bagi para siswa, untuk menuju pendidikan 
yang lebih baik walaupun pendidikan kesenian sekarang ini kurang mendapat 
tempat dimata siswa maupun sekolah sendiri. Oleh karena itu disarankan kepada 
Bapak Ibu guru agar menumbuh kembangkan minat belajar dan motivasi belajar 
siswa demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan.  


