
1

HUBUNGAN MANAJEMEN BELAJAR DENGAN PRESTASI SISWA DI
MAN 1 KONSEL KAB. KONAWE SELATAN

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Seminar HasilProdi PAI Fakultas Tarbiyah
Dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Kendari

Oleh:
ZULFIAN

NIM.12010101086

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/PAI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN)KENDARI
2016











iv

ABSTRAK
ZULFIAN,  12010101086, “ Hubungan Manajemen Belajar Dengan Prestasi Siswa
Di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan  (Dibimbing oleh: Dr. Husain
Insawan M,Ag Dan Aliwar S.Ag, M,Pd. )
____________________________________________________________________

Penelitian ini membahas tentang Hubungan Manajemen Belajar Dengan
Prestai Siswa Di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui gambaran manajemen belajar siswa serta untuk mengetahui
besarnya hubungan antara manajemen belajar siswa dengan prestasi siswa di man 1
konsel kabupaten konawe selatan.

Penelitian ini bertempat di MAN 1 Konsel  Kabupaten Konawe Selatan
dengan jumlah populasi  133 siswa dengan sampel penelitian diambil secara simple
random sampling  sebesar 25% sehingga jumlah sampel sebanyak 33 orang siswa .
teknik pengumpulan data digunakan angket dan dokumentasi , kemudian diolah dan
dianalisis secara statistik asosiatif dan inferensial yang selanjutnya dilakukan
interprestasi dan kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa : 1)  manajemen belajar siswa di MAN 1
Konsel  Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya memeiliki kategori  baik ( 64%),
2 ) Prestasi Belajar Siswa Di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan dalam
kategori  tinggi ( 57%), 3) terdapat hubungan antara manajemen belajar dengan
prestasi siswa Di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini didasarkan
pada hasil analisis inferensisal data dan pengujian hipotesis, dimana diperoleh data
bahwa : nilai thitung = 5,307 dan nilai ttabel= 1,895, pada taraf signifikansi 5% yang
artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. Dengan demikian dapat dinyatakan
bahwa hipotesis nihil ( H0 ) ditolak, maka hipotesis alternative (H1 ) yang diterima,
berarti terdapat hubungan antara Manajemen Belajar Dengan Prestasi Siswa Di MAN
1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan besarnya hubungan antara kedua
variabel adalah 47, 61%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Di dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,

karena bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat tangguh di dalam menghadapi

segala kesulitan.1 Untuk mengatasi berbagai kesulitan itu perlu ada perbaikan dalam

sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sektor pendidikan.

Pendidikan yang baik akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik pula. Untuk

itulah kita sebagai generasi muda harus meningkatkan mutu pendidikan dengan cara

belajar dengan giat, sungguh-sungguh agar kita memiliki pengetahuan, pemahaman

dan keterampilan guna menghadapi situasi zaman yang makin modern. Belajar yang

baik adalah belajar dengan penuh konsentrasi disertai dengan manajemen belajar

yang baik pula.

Dalam dunia pendidikan guru senantiasa selalu mengharap agar siswanya

memperoleh prestasi belajar yang baik dan memuaskan. Prestasi merupakan harapan

bagi setiap orang karena telah memberikan kepuasan atas kerja yag telah dilakukan2. .

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang sering diwujudkan dalam bentuk

perubahan perilaku berupa kemampuan yang meningkat setelah proses pembelajaran

berlangsung.Pencapaian prestasi belajar tersebut diperoleh melalui usaha belajar yang

1 H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta,  2000, h.1
2S. Suparman, Metode Belajar Dan Kesulitan Belajar , ( Bandung : Tarsiti, 1983), h. 33.


