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ABSTRAK 

 

 

YUYUN SETIYAWAN. Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Minat 

Melanjutkan Studi ke Sekolah Menengah Kejuruan Pada Siswa Kelas IX SMP N 

1 Mlati Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.  Mei 

2016. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi 

berprestasi terhadap minat melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Mlati Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 

2015/2016. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 1 Mlati 

Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2015/2016 sebesar 129 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini sebesar 51 siswa dengan menggunakan teknik quota random 

sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik 

analisis data dengan menggunakan analisis korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara motivasi berprestasi terhadap minat melanjutkan studi ke 

sekolah menengah kejuruan pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Mlati Kabupaten 

Sleman Tahun Ajaran 2015/2016 dengan mengetahui harga r hitung sebesar 0,549 

dan p = 0,000 < 0,05. Ini berarti semakin tinggi motivasi berprestasi siswa maka 

semakin tinggi minat melanjutkan studi ke SMK pada siswa, sebaliknya semakin 

rendah motivasi berprestasi pada siswa maka semakin rendah pula minat 

melanjutkan studi ke SMK. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa 

peningkatan motivasi berprestasi pada siswa di sekolah sangat diperlukan dalam 

pembentukan minat melanjutkan studi yang hendak dicapai. Motivasi berprestasi 

diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan pemahaman diri tentang 

potensi yang dimiliki sesuai dengan minat melanjutkan studi yang diinginkan. 

 

Kata kunci: motivasi berprestasi, minat melanjutkan studi ke SMK 
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ABSTRACT 

 

 

YUYUN SETIYAWAN. Influence Achievement Motivation towards Interests 

Continuing Studies Vocational High School for Students of Class IX SMP N 1 

Mlati Sleman in academic year 2015/2016. Essay. Yogyakarta. The Faculty of 

Education University of PGRI Yogyakarta. May 2016. 

The purpose of this study was to determine the effect of achievement 

motivation on interest in continuing to study Vocational High School (SMK) 

students of class IX SMP Negeri 1 Sleman Mlati Academic Year 2015/2016. 

The study population was all students of class IX SMP Negeri 1 Sleman 

Mlati Academic Year 2015/2016 amounted to 129 students. The sample in this 

study amounted to 51 students using a quota random sampling technique. 

Methods of data collection in this study was a questionnaire. Data analysis 

technique using product moment correlation analysis. 

The results showed a positive and significant influence between 

achievement motivation on interest to continue their studies at the vocational 

secondary school students of class IX SMP Negeri 1 Sleman Mlati Academic Year 

2015/2016 by knowing the price of r calculated at 0.549 and p = 0.000 <0.05 , 

This means that the higher the student achievement motivation, the higher the 

interest to continue their studies at the vocational school students, conversely the 

lower the students' achievement motivation will get low interest continue studies 

to SMK. The implication of this study is that the increase in achievement 

motivation in students in schools is indispensable in the formation of interest to 

continue studies to be achieved. Achievement motivation is expected to increase 

self-confidence and self-understanding on its potential to continue their studies in 

accordance with the desired interest. 

 

Keywords: achievement motivation, interests continue studies to SMK 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap.  

(QS. Al-Insyirah,6-8) 

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

(Al-Baqarah: 153) 

Bersabar, berusaha, dan bersyukur. Bersabar dalam berusaha, berusaha dengan 

tekun dan pantang menyerah, dan bersyukur atas apa yang telah diperoleh. 

(Penulis) 

 

Persembahan : 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Allah SWT, atas karunia dan kemudahan yang 

Engkau berikan akhirnya skripsi dapat 

terselesaikan. 

2. Kepada kedua orang tua Bapak Suhardi dan 

Ibu Slamet Rahayu, yang selalu dengan sabar 

menemani perjalanan anaknya hingga detik ini 

memberikan doa, dorongan, motivasi, kasih 

sayang yang tak terhingga. Sebagai tanda 

bakti, hormat dan terima kasih maka tugas 
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akhir ini ku persembahkan untuk Bapak dan 

Ibu tercinta. 

3. Kakakku Ika Sri Hartini, terimakasih atas 

bantuan yang kau berikan, walau sering 

bertengkar pasti akan selalu ku rindukan masa-

masa itu. 

4. Almamaterku UPY. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, dan 

bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan 

pendidikan. Keberhasilan pendidikan akan dicapai suatu bangsa apabila ada 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya 

manusia (SDM). Menurut pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang 

paling fundamental. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan antara lain bergantung bagaimana proses belajar yang dialami 
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siswa sebagai anak didik. Winkel, W.S. dan Hastuti (2006:20) menyatakan 

bahwa belajar adalah suatu aktivitas psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Menurut Slameto 

(2003:2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan sesorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa 

mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta 

didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan 

masalah kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi 

nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan 

tersebut terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan 

di masyarakat dan dunia kerja karena yang bersangkutan harus mampu 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun masa yang akan 

datang. 

 Motivasi berprestasi mempunyai peranan yang penting dalam hal 

penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang 

memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan 

kegiatan belajar. Seorang siswa yang memiliki intelegensi cukup tinggi bisa 

gagal karena kurangnya motivasi. Hasil belajar akan optimal apabila ada 

motivasi yang tepat. Rendahnya motivasi berprestasi pada remaja 



 

3 

 

merupakan gejala yang kurang menguntungkan karena rendahnya motivasi 

berprestasi pada mereka menunjukkan adanya sikap acuh tak acuh terhadap 

kehidupan sosial, termasuk terhadap masa depan bangsanya. Keberhasilan 

ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya motivasi 

berprestasi warganya, dengan kata lain pembangunan suatu bangsa akan 

sukses bila motivasi berprestasi warganya tinggi. 

 Minat melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  

merupakan kecenderungan yang mengarahkan siswa untuk melanjutkan 

studi ke SMK setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) disertai 

dengan perasaan senang. Djaali (2008:121) mengemukakan bahwa, “Minat 

berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk 

menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman 

yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.” Hal ini berarti siswa yang 

memiliki minat akan mempunyai dorongan dan kemauan yang tinggi untuk 

melanjutkan ke SMK sehingga cenderung melakukan usaha-usaha agar 

keinginannya tercapai. 

 Minat siswa dalam melanjutkan studi ke SMK dapat dilihat dari 

sikap siswa yang mulai menaruh dan memusatkan perhatian pada suatu hal 

yang menjadi keinginan yang diwujudkan dengan usaha untuk menggali 

informasi tentang SMK yang diinginkannya. Minat tersebut tidak tumbuh 

dengan sendirinya melainkan terdapat faktor-faktor yang dapat 

membangkitkan minat tersebut, seperti halnya yang diungkapkan oleh 

Sardiman AM. (2011:76) bahwa, “Minat tidak timbul secara tiba-
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tiba/spontan, melainkan timbul dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada 

waktu belajar dan bekerja.” Minat tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor dari luar maupun dari dalam siswa. Faktor dari dalam 

meliputi faktor bawaan prestasi belajar di sekolah menengah tingkat 

pertama maupun prestasi belajar sebelumnya, motivasi belajar, intelegensi, 

bakat, keadaan fisik, sikap, dan pengharapan kerja. Faktor yang berasal dari 

luar yaitu lingkungan sosial budaya, teman sekolah, faktor sosial ekonomi 

dan lain-lain.” 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Motivasi Berprestasi 

Terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Mlati Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 

2015/2016. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya motivasi berprestasi pada siswa SMP N 1 Mlati. 

2. Respon dan antusias siswa SMP N 1 Mlati dalam kegiatan belajar 

mengajar masih rendah. 

3. Ada kendala yang menghambat motivasi berprestasi siswa SMP N 1 

Mlati. 
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4. Minat siswa SMP N 1 Mlati untuk melanjutkan studi ke SMK belum 

optimal. 

5. Pengaruh motivasi berprestasi terhadap minat melanjutkan studi ke 

SMK di SMP N 1 Mlati masih rendah. 

6. Alumni SMP N 1 Mlati banyak yang melanjutkan studi ke Sekolah 

Menengah Atas (SMA). 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu 

membatasi masalah yang akan penulis teliti sehubungan dengan 

keterbatasan tenaga, waktu, dan dana. Adapun masalah yang penulis batasi 

adalah pada masalah pengaruh motivasi berprestasi terhadap minat 

melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada siswa kelas 

IX SMP Negeri 1 Mlati Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : apakah ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

minat melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada siswa 

kelas IX SMP Negeri 1 Mlati Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh motivasi berprestasi terhadap minat melanjutkan studi 

ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Mlati Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

berharga berupa konsep-konsep mengenai motivasi berprestasi 

dan pengaruhnya terhadap minat melanjutkan studi ke SMK. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

konseptual untuk perkembangan dan kemajuan dunia 

pendidikan. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Dapat memberi informasi tambahan mengenai minat 

melanjutkan studi ke SMK dengan memperhatikan dan 
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memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat melanjutkan 

studi ke SMK. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan 

bahwa memotivasi siswa merupakan salah satu langkah awal 

yang harus dilakukan dalam mengajar. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan 

untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa terhadap minat 

melanjutkan studi ke SMK. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan wawasan dan cara meneliti mengenai 

motivasi berprestasi dan minat melanjutkan studi pada siswa-

siswi SMP N 1 Mlati. 

 


