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Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat
penting dalam pembangunan nasional. SDM yang berkualitas dapat dihasilkan
oleh lembaga pendidikan yang berkualitas. Salah satu indicator lembaga
pendidikan yang berkualitas adalah kualitas prestasi peserta didiknya. Selama ini
banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi
diperlukan inteligensi (IQ) yang juga tinggi. Namun nyatanya, inteligensi hanya
memberikan gambaran global mengenai kemampuan intelektual umum.
Sedangkan potensi akademik memberikan gambaran profil intelektual yang 
menampilkan kekuatan dan kelemahan akademik individu. Selain potensi
akademik, faktor yang mempengaruhi prestasi akademik adalah motivasi belajar.
Rendahnya motivasi belajar peserta didik kerap dituding sebagai penyebab
rendahnya prestasi peserta didik. Pada lembaga pendidikan, faktor ini
menimbulkan persoalan dilematis, karena dengan rendahnya motivasi belajar
tidak mungkin peserta didik dapat menguasai bahan ajar dengan baik, sehingga
peserta didik memperoleh prestasi belajar rendah dan berpengaruh pada kualitas
lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat prestasi akademik, potensi 
akademik dan motivasi belajar siswa kelas X program unggulan MAN 
Tambakberas dan untuk mengetahui korelasi antara potensi akademik, motivasi
belajar dengan prestasi akademik pada siswa kelas X program unggulan MAN 
Tambakberas.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah 
keseluruhan siswa kelas X program unggulan MAN Tambakberas. Dan 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tes, skala dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment, 
yang sebelumnya dilakukan dengan pencarian rata-rata dan standar deviasi serta
kategorisasi dari masing-masing variabel tingkat prestasi akademik, potensi 
akademik dan tingkat motivasi belajar siswa.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan hasil
bahwa tingkat prestasi akademik, potensi akademik dan motivasi belajar siswa
kelas X program unggulan MAN Tambakberas bertaraf sedang dengan prosentase 
prestasi akademik 85%, prosentase potensi akademik 62%, dan prosentase
motivasi belajar 65%. Hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan product 
moment didapatkan hasil 0,345 untuk korelasi antara prestasi akademik dengan 
potensi akademik dan 0,394 untuk korelasi antara prestasi akademik dengan 
motivasi belajar, artinya terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut
dengan prestasi akademik.


