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AB€iTFIAK,

Penel i t ian in i  bertujuan untuk mengetahui (1) apakah
ada perbedaan motif berprestasi antara sigwa yang mem-
punyai minat yang eesuai dengan siswa yang mempunyai
minat tidak sesuai terhadap penentuan jurusan di SMUK
Frateran, Surabaya. (2) Apakah ada hubungan antara stimu-
Iasi  orang tua dengan moti f  berprestasi  s iswa SMUK Fra-
teran, Surabaya.

Keberhasi lan dal-am prestasi  befajar sebagian di ten-
tukan oleh ninat terhadap penentuan jurusan. Siswa yang
neniliki minat yang tinggi terhadap jurusan maka motif
berprestasinya akan t inggi ,  sebal iknya siswa yang rneni l ik j -
minat yang rendah terhadap penentuan jurusan maka motlf
berprestasinya akan rendah pula- Dorongan orang tua juga
dapat mempeneiaruhi motif berprestasi siswa.

Tujuan dari penelitian ini. adalah untuk mengetahui
ada atau tidaknya perbedaan notif berprestasi antara
siswa yang mempunyai minat yang sesuai dengan siawa
yang mempunyai minat tidak sesuai pada siswa
SMUK Frateran Surabaya.

Subjek dalam penel j - t ian in i  adalah siswa kelas I I I
IPS.1 dan IPS.2, pagi  SMUK Frateran Surabaya, sebanyak 98
orang , Metode peng:r:mpu lan datanya dengan metode angket
sedangkan teknik analisis datanya adalah: teknj-k Anakova
1  Kovar iabe l .

Dari  ana1isis data diperoleh has11 bahwa ada
perbedaan moti f  berprestasi  yang eangat s igni f ikan antara
sisw yang mempunyai minat yang sesuai dengan siswa yang
mempunyai rninat yang tidak sesuai, pada siswa SMUK Fra-
te ran ,Surabaya  (F=  7 ,859  dengan  p=  O ,006) .  D ipe ro l -eh
hasil pul"a bahwa ada hubungan yang sangat signifikan
antara st inul-asi  orang tua dengan rnot j - f  berprestasi
( r xy  =  0 ,336  dengan  p  =  O ,oo1 ) -
Diharapkan bagi penel i t i  la in untuk memperhat ikan var ia-
be1 -  var iabel  la in yang belum termuat dalam penel i t  j .an
ini ,  misalnya l ingkungan sekofah, aspirasi  terhadap
pekerjaan serta bakat.
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