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ABSTRAK 

 

Aminah, St. Nur , 2019 “Pengaruh Aktivitas Keorganisasian Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (IPM) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Dalam 

Mata Pelajaran PAI Di MTs Muhammadiyah 14 Laren” Unisda Lamongan 

Pembimbing (1), Dra. Hj. Khotimah Suryani, M.Ag (2) Ida Latifatul Umroh,S.SI, 

M.Pd.I. 

Kata Kunci : Aktivitas organisasi, Prestasi belajar. 

Organisasi merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi dan bekerjasma dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi sangatlah penting bagi siswa maka dari itu 

siswa di wajibkan untuk mengikuti organisasi sekolah agar mempunyai pengalaman yang 

cukup banyak dan siap untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat  sekitar. 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah di kerjakan, diciptakan yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja baik secara individu ataupun 

kelompok dalam bidang tertentu. Prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor 

salah satunya adalah kegiatan pendukung yang siswa ikuti diluar jam pelajaran, kegiatan 

pendukung ini diantaranya berupa kegiatan organisasi. 

Adapun tujuan penulisan ini adalah: (1) untuk mengetahui aktivitas Keorganisasian 

IPM di Mts Muhammadiyah 14 (2) untuk mengetahui pengaruh aktivitas keorganisasian IPM 

terhadap prestasi siswa kelas VII dalam mata pelajaran PAI. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen, dengan  

pengumpulan data menggunakan observasi dokumentasi dan angket. Dengan analisis uji 

validitas, uji reabilitas, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas yang dibantu dengan 

program SPSS for windows versi 22. 

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa  aktivitas keorganisasian IPM 

memiliki r hitung > dari r table 0,325 dan bernilai positif yang artinya aktivitas organisasi  

dinyatakan baik. prestasi siswa pula dinyatakan sangat baik 30 anak atau 70,59 % dan baik 

sebanyak 5 anak atau 29,41 %. Sedangkan untuk pengaruh aktifitas keorganisasian IPM  

terhadap prestasi belajar  siswa menunjukkan hasil t hitung 33.962 dan p value (sig) sebesar 

0,000 yang dibawah alpha 5% dan variabel aktifitas organisasi menunjukkan angka sebesar 

24,7 yang artinya ada pengaruh aktivitas organisasi terhadap prestasi belajar siswa. 

 


