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ABSTRAK 

 

Maijulitha, 2017 Hubungan Motivasi Belajar, Fasilitas Belajar dan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Tugu Kota Semarang, Skripsi. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: I Dr.Deni Setiawan,S. Sn.M.Hum, II Putri 

Yanuarita Sutikno, S.Pd. M.Sn 

 

Motivasi Belajar dan Fasilitas Belajar merupakan hal penting yang harus 

dimiliki siswa demi keberhasilan belajarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara motivasi belajar dan hasil belajar pada Mata Pelajaran IPA siswa kelas V 

SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang: (2) Untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan antara fasilitas belajar dan hasil belajar 

pada Mata Pelajaran  IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Tugu Kota Semarang. (3) Untuk mengetahui hubungan antara 

motivasi belajar, fasilitas belajar dan hasil belajar pada Mata Pelajaran IPA siswa 

kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN  

Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah product moment, dengan jumlah sampel sebanyak 89 siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki 

Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang, diperoleh hasil 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,614, 

sedangkan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   pada taraf signifikansi 5% dan N = 89 adalah sebesar 0,206. 

Hasil analisis tersebut terlihat bahwa nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,614 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (0,206). (2) 

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar dan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota 

Semarang, diperoleh hasil 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,687, sedangkan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikansi 

5% dan N = 89 adalah sebesar 0,206. Hasil analisis tersebut terlihat bahwa nilai 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,687 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  0,206. (3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara motivasi belajar, fasilitas belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang, diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

sebesar 0,754. Untuk N = 89 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,206, nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  0,754 > 0,206. 

Disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi, 

fasilitas belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

 

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Fasilitas Belajar, Hasil Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi yang sangat berperan penting adalah sumber daya 

manusia berkualitas yang merupakan kunci bagi keberhasilan suatu bangsa. 

Dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas ini dapat dibentuk 

melalui pendidikan.  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi 

Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi 

bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik aspek sosial, kepribadian, 

maupun tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain itu pendidikan juga 

merupakan faktor penting dalam kemampuan seseorang untuk memecahkan 

masalah di dalam kehidupannya. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 

seseorang tentu akan sesuai dengan tingkatan jenjang pendidikan yang diikutinya. 

Dapat dikatakan bahwa jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

maka akan semakin baik pula kemampuan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan 

yang dimilikinya. 

Sekolah merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan yang 

diharapkan mampu melaksanakan tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional 

Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggungjawab. 

Motivasi belajar sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan peserta didik 

dalam mengoptimalkan potensinya.  

Motivasi dan pendidikan merupakan suatu hal yang saling mempengaruhi. 

Keberhasilan dalam pendidikan sangat didorong oleh adanya motivasi belajar. 

Motivasi sangat diperlukan dalam proses pendidikan. Dimana proses pendidikan 

ini merupakan suatu tindakan atau usaha untuk mengembangkan keaktifan peserta 

didik dalam mengoptimalkan potensi dirinya. Usaha yang dapat ditempuh oleh 

peserta didik untuk mengoptimalkan potensi tersebut dapat melalui tiga jalur 

pendidikan, meliputi jalur pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah, jalur 

nonformal, dan jalur noninformal. 

Cara mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik yaitu melalui 

pendidikan yang bermutu pada setiap satuan pendidikan. Upaya untuk 

menciptakan pendidikan yang bermutu yaitu dengan menciptakan pembelajaran 

yang kreatif, inspiratif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat berperan aktif 

dalam pembelajaran tersebut. Dalam mengembangkan proses pengoptimalan 

potensi peserta didik membutuhkan peran serta dari orang tua, keluarga, dan 

masyarakat yang mendukung proses pengoptimalan potensi peserta didik terutama 

dalam pencapaian hasil belajar yang tinggi maka sangat dibutuhkan motivasi 

belajar yang tinggi pula.  

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

keefektifan dalam pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik 

apabila ada faktor pendorongnya yaitu motivasi belajar. Motivasi inilah yang akan 
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mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah 

dasar. Menurut (Donald dalam Djamarah, 2011: 148) motivasi adalah suatu 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Kurikulum yang berlaku di sekolah 

dasar pada saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 

menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  adalah kurikulum 

yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan 

(Permendiknas 2006: 21). Terutama di jenjang sekolah dasar.  

Sekolah dasar merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar pada jalur 

pendidikan formal yang berperan penting dalam membekali peserta didik dengan 

kemampuan dasar yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk bekal 

siswa melanjutkan ke jenjang kependidikan yang lebih tinggi.  Salah satu bidang 

ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk melatih anak  berpikir kritis, dan 

mempunyai nilai-nilai pendidikan yang dapat membentuk pribadi anak secara 

keseluruhan adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Menurut BSNP, 2006: 161 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 
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pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan IPA seharusnya dilaksanakan dengan baik dalam proses  

pembelajaran di sekolah mengingat pentingnya pelajaran tersebut seperti  yang 

telah diungkapkan di atas. Pembelajaran IPA dikatakan berhasil apabila semua 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai, yang terungkap dalam 

hasil belajar IPA. Namun dalam kenyataannya, masih ada sekolah yang memiliki 

hasil belajar IPA yang rendah karena belum mencapai standar ketuntasan yang 

telah ditentukan. 

Melihat materi IPA yang sangat luas, menjadikan peserta didik merasa 

kesulitan dalam memahami setiap materi yang dipelajari. Untuk meminimalkan 

kesulitan yang dialami peserta didik tersebut, maka di butuhkan motivasi belajar 

yang tinggi. Motivasi belajar adalah dorongan untuk bertindak guna mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Siswa yang memiliki motivasi belajar 

cenderung mencurahkan segala kemampuannya untuk menghasilkan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Dengan adanya hasrat 

atau keinginan dari peserta didik untuk menguasai materi IPA yang luas, maka 

peserta didik dapat mencapai tujuan belajar yang berupa penguasaan materi pada 

mata pelajaran IPA dengan mudah. Dalam  hal ini dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar merupakan faktor utama untuk mencapai kesuksesan dalam 

pencapaian tujuan belajar peserta didik. Terdapat dua peranan penting motivasi 

dalam belajar. Pertama, motivasi merupakan daya penggerak psikis dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar demi 
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mencapai satu tujuan. Kedua, motivasi memegang peranan penting dalam 

memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar, sehingga siswa 

yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk 

melaksanakan kegiatan belajar (Siregar dan Nara, 2014: 51). 

Motivasi belajar sangat menunjang kegiatan belajar peserta didik, dengan 

motivasi belajar yang tinggi, peserta didik dapat secara aktif mengembangkan 

potensi diri dan keterampilan yang diperlukannya. Akan tetapi motivasi belajar 

yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik berbeda, semakin tinggi motivasi 

belajar yang dimiliki peserta didik maka hasil belajarnyapun akan tinggi dan 

sebaliknya, apabila motivasi yang dimiliki peserta didik rendah, maka hasil 

belajarnyapun akan rendah. Pada mulanya peserta didik tidak ada hasrat untuk 

belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Hal ini 

sejalan dengan rasa keingintahuan dia yang akhirnya mendorong peserta didik untuk 

belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan mendorong ke arah sejumlah 

perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini  

mempengaruhi sikap apa yang seharusnya peserta didik ambil dalam rangka belajar.  

Dalam pembelajaran di kelas, motivasi belajar siswa cenderung rendah. Hal ini 

disebabkan karena dalam pembelajaran, guru belum mengembangkan strategi atau 

metode pembelajaran yang menarik sehingga mendorong minat dan motivasi siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Dalam meningkatkan hasil belajar siswa, 

motivasi belajar adalah hal yang sangat penting. Motivasi bagi peserta didik dapat 

mengembangkan aktifitas dan inisiatif, dapat mengarahkan akan memelihara 

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Tanpa adanya motivasi terkadang 
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peserta didik sangat malas dalam belajar. Motivasi belajar sangat berperan 

mendorong peserta didik mencapai keberhasilan belajar mereka. 

Rendahnya motivasi belajar IPA juga dialami oleh siswa kelas V SDN Gugus 

Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang. Faktor yang menyebabkan 

rendahnya motivasi siswa tersebut adalah kurangnya minat dan ketertarikan siswa 

terhadap mata pelajaran IPA. Kondisi ini dibuktikan dengan rendahnya motivasi 

belajar siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota 

Semarang. Data hasil observasi menunjukkan dari 89 siswa kelas V SDN Gugus 

Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang, persentase motivasi belajar 

siswa hanya mencapai 26,97%, sedangkan 48,31% siswa masih belum termotivasi 

dalam pembelajaran IPA. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran IPA 

yang terpusat pada guru, siswa hanya mencatat dan hanya menyerap informasi 

dari guru. Guru cenderung monoton menguasai kelas sehingga siswa takut 

bertanya kepada guru apabila kurang jelas atau tidak paham. Akibatnya aktivitas 

belajar siswa kurang optimal serta suasana kelas yang kurang menyenangkan 

menyebabkan motivasi belajar siswa rendah. 

Selain motivasi belajar, keberhasilan dalam proses pembelajaran juga sangat 

ditentukan dengan fasilitas belajar yang mendukung dalam proses pembelajaran. 

Keberadaan akan fasilitas belajar sebagai penunjang kegiatan belajar tentulah 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, dikarenakan keberadaan serta 

kondisi dari fasilitas belajar dapat mempengaruhi kelancaran serta 

keberlangsungan proses belajar siswa,  sarana atau fasilitas belajar adalah semua 
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perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam 

proses belajar disekolah.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V di SDN 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang, fasilitas belajar 

yang ada  di sekolah cukup mendukung, diantaranya ruang kelas yang mampu 

menampung 42 siswa, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, 

perpustakaan, kantin, lapangan olah raga, dan tempat beribadah. Akan tetapi 

fasilitas belajar mata pelajaran IPA masih terbatas seperti Laboratorium IPA yang 

tidak tersedia, sehingga untuk praktik siswa menggunakan ruang kelas, LCD 

setiap kelas masih kurang, media dan alat peraga yang diperlukan guru untuk 

mengajar masih kurang, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat guru 

dalam proses belajar mengajar dikelas. Pentingnya kondisi fisik fasilitas belajar 

terhadap proses belajar yang menyatakan bahwa, keadaan fasilitas fisik tempat 

belajar berlangsung di kampus/sekolah ataupun di rumah sangat mempengaruhi 

efisiensi hasil belajar. Keadaan fisik yang lebih baik membuat siswa belajar 

dengan tenang dan teratur. Sebaliknya lingkungan fisik yang kurang memadai 

akan mengurangi efisiensi hasil belajar. 

Kelancaran dan keterlaksanaan sebuah proses pembelajaran akan baik jika 

didukung sarana atau fasilitas pembelajaran yang lengkap serta dengan kondisi 

yang baik sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai dengan baik. Sudah 

menjadi suatu tuntutan bahwa sekolah harus memiliki fasilitas belajar yang 

memadai dan dalam kondisi yang baik, hal ini bertujuan untuk menunjang 

jalannya proses belajar mengajar di sekolah.  
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Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2002 

Bab III Pasal 45 tentang Sarana Dan Prasarana Pendidikan, dinyatakan bahwa: 

1. Setiap satuan pendidikan formal maupun non formal menyediakan sarana 

dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, kecerdasan intelektual sosial, 

emosional dan kejiwaan peserta didik. 

2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada 

semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih 

lanjut dengan peraturan pemerintah. 

 

Dari kedua ayat di atas dimaksudkan agar setiap sekolah menyediakan 

sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai semua keperluan pendidikan 

agar siswa memanfaatkannya sebagai penunjang belajar siswa. Dalam proses 

pembelajaran, unsur proses belajar memegang peranan yang penting. Inti dari 

kegiatan pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan siswa dalam 

mengikuti program pendidikan di sekolah dilihat berdasarkan hasil belajarnya. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai siswa 

setelah melakukan proses belajar. Biasanya dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas setelah berakhirnya belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan diadakan 

evaluasi dan hasil tersebut yang disebut hasil belajar. Menurut (Rifa’i dan Anni, 

2011: 85) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar.  

Pencapaian hasil belajar yang terjadi pada peserta didik tersebut diketahui 

berdasarkan data atau informasi dari hasil wawancara yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan penelitian dengan guru kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Tugu Kota Semarang, diperoleh informasi bahwa hasil belajar peserta 

didik dari tiga sekolah berdasarkan nilai UTS semester gasal mata pelajaran IPA 
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tahun ajaran 2016/2017 cenderung rendah. Hasil Ujian Tengah Semester (UTS) 

Semester I pada mata pelajaran IPA sebagian besar siswa nilainya di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM 65). Kelas V SDN Karanganyar 01 sebanyak 

42 siswa, 12 siswa nilainnya di atas KKM (28%), sedangkan 30 siswa nilai di 

bawah KKM (71%). SDN Karanganyar 02 Kelas V sebanyak 43 siswa, 13 siswa 

nilainya di atas KKM (33%), sedangkan 30 siswa nilainya di bawah KKM (69%). 

SDN Tugurejo 3 kelas V sebanyak 30 siswa, 8 siswa nilanya di atas KKM (26%) 

sedangkan 22 siswa nilainya di bawah KKM (73%). 

Guru dan siswa merupakan dua komponen yang sangat penting dalam 

kegiatan pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam menyampaikan materi 

pembelajaran di kelas, sedangkan siswa berperan sebagai penerima ilmu dari 

guru. Slameto (2010: 97) menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar 

bagi siswa untuk mencapai tujuan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa guru 

merupakan kunci pokok terciptanya kegiatan belajar mengajar yang efektif, 

efisien dan bermakna sehingga dapat mencapai keberhasilan belajar yang 

diharapkan.  

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Agung Putu 

Chintya Putri Suardana dan Nicholas Simarmata (2013) yang berjudul “Hubungan 

Antara Motivasi Belajar dan Kecemasan pada Siswa Kelas VI Sekolah Dasar di 

Denpasar Menjelang Ujian Nasional”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

korelasional. Subjek penelitian ini adalah siswa sekolah dasar kelas VI di 

Denpasar sebanyak 100 orang. Metode pengambilan sampelnya dengan metode 
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cluster random sampling. Metode pengambilan datanya dengan skala motivasi 

belajar yang reliabilitasnya 0,804, dan skala kecemasan yang reliabilitasnya 

0,908. Normalitas variabel motivasi belajar sebesar 0,148 dan variabel kecemasan 

sebesar 0,671. Linearitas variabel motivasi belajar dan kecemasan sebesar 0,002. 

Metode analisis datanya dengan teknik korelasi product moment dari Pearson. 

Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara 

motivasi belajar dan kecemasan pada siswa kelas VI sekolah dasar di Denpasar 

menjelang Ujian Nasional dengan nilai korelasi -0,303 dengan nilai probabilitas 

0,001. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wina Dwi Puspitasari  (2016) yang 

berjudul “Pengaruh Sarana Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial Di Sekolah Dasar”. Penelitian ini menggunakan explanatory survey 

method, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan dan 

mengembangkan teori, sehingga hasil atau produk penelitiannya dapat 

menjelaskan kenapa atau mengapa terjadinya sesuatu gejala atau kenyataan sosial 

tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Tarikolot 

II Kabupaten Majalengka yang berjumlah 17 orang siswa. Sedangkan teknik 

analisis data penelitian yang digunakan adalah teknik korelasi product moment 

dan teknik pengujian hipotesis yang digunakan melalui uji t. Berdasarkan hasil 

penelitian antara sarana belajar dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS di kelas V SDN Tarikolot II menunjukkan hubungan yang sedang. Hal 

tersebut terlihat dengan didapatnya nilai korelasi sebesar 0,51. Nilai tersebut 

terletak antara 0,40 - 0,599 atau berkategori sedang. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti telah melaksanakan penelitian 

korelasi dengan judul “Hubungan Motivasi Belajar, Fasilitas Belajar dan Hasil 

Belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu 

Kota Semarang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya minat dan motivasi dari diri siswa 

2. Fasilitas belajar IPA masih kurang 

3. Nilai KKM IPA 65, 28% di atas KKM 

4. Hasil belajar siswa 67% di bawah KKM 

5. Media maupun alat peraga masih kurang 

1.3   Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian, peneliti hanya membatasi pada permasalahan tentang 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yakni motivasi, fasilitas belajar 

siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar pada 

Mata Pelajaran IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Tugu Kota Semarang? 

2. Apakah terdapat hubungan antara fasilitas belajar dan hasil belajar pada 

Mata Pelajaran  IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Tugu Kota Semarang?  
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3. Bagaimana hubungan antara motivasi belajar, fasilitas belajar dan hasil 

belajar pada Mata Pelajaran IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan 

hasil belajar pada Mata Pelajaran IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara fasilitas belajar dan 

hasil belajar pada Mata Pelajaran  IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui apakah hubungan antara motivasi belajar, fasilitas belajar 

dan hasil belajar pada Mata Pelajaran IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki 

Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang? 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Berikut penjelasannya: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang hubungan motivasi 

belajar, fasilitas belajar dan hasil belajar IPA Siswa Kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewatara Kecamatan Tugu Kota Semarang. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi guru 

Menambah informasi bagi guru tentang hubungan motivasi belajar, 

fasilitas belajar dan hasil belajar IPA siswa sehingga guru dapat memberikan 

bantuan dan menumbuhkan motivasi belajar serta meningkatkan fasilitas  belajar, 

terutama kepada peserta didik yang hasil belajarnya rendah di sekolah, sehingga 

hasil belajarnya dapat meningkat.  

1.6.2.2 Bagi siswa 

1) membantu siswa agar lebih termotivasi untuk meningkatkan hasil 

belajarnya di sekolah.  

2) membelajaran lebih menarik dan bervariasi dapat menarik perhatian siswa, 

sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar-mengajar.  

1.6.2.3 Bagi sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekolah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kualitas pendidikan, khususnya 

pengembangan fasilitas belajar yang lebih baik. 

1.6.2.4 Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang berharga 

khususnya dalam pembelajaran memperhatikan fasilitas belajar serta motivasi 

belajar dan sebagai bekal ketika menjadi guru di SD. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka  

 Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti 

buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang dikutip 

di dalam proposal. Kajian pustaka ini terdiri atas penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penulisan proposal ini. Peneliti akan mengkaji beberapa penelitian 

terdahulu antara lain: 

Penelitian  Wardani, Suadnyana Abadi (2014) yang berjudul “Korelasi 

Antara Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V Gugus 

Pangeran Diponogoro Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2013/2014”. Jenis 

penelitian ini bersifat kerelasional dan merupakan bagian penelitian ex-post facto 

karena dalam penelitian ini tidak dilakukan perlakuan atau manipulasi terhadap 

variabel-variabel penelitian. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan metode angket/kuisioner. Populasi 

pada penelitian ini seluruh siswa kelas V SD gugus Pangeran Diponegoro tahun 

ajaran 2013/2014 yaitu 650 orang siswa yang terdiri dari 8 SD. Penarikan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik proporsional sampling berjumlah 87 

siswa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rx1y = 0,92, rx2y=0,72. Maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar IPA siswa kelas V Gugus Pangeran Diponegoro yaitu sebesar 

84%. 
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Penelitian I Wayan Katun Toni, I Wayan Lasmawan dan Bagus Arnyana 

yang berjudul “Determinasi Konsep Diri, Motivasi Berprestasi dan Disiplin 

Belajar Terhadap Hasil Belajar IPA SD Se-Kecamatan Buleleng” tahun 2013. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengujian hipotesis keempat ialah 

menguji tentang hubungan antara konsep diri siswa, motivasi berprestasi, dan 

disiplin belajar dengan hasil belajar IPA yang dihitung dengan teknik analisis 

regresi ganda. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan komputer program SPSS 

16.00 diperoleh persamaan garis regresi Ŷ = -171.000 + 0.122 + 0.045 + 0.107; F 

hitung = 53.301 dan Sig. = 0.00 < 0,05. Maka garis regresi tersebut signifikan. Ry 

(X1,2,3) = 0.158. Koofesien korelasi sebesar r = 0.158 > rtabel (113) berarti 

signifikan. Koofesien determinasi = 0.1582 x 100% = 24%. Berdasarkan 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara konsep diri, motivasi berprestasi dengan hasil belajar IPA di SD 

Kecamatan Buleleng.  

Penelitian Syamsul Arifin (2016) yang berjudul Hubungan Antara Kondisi 

Lingkungan Belajar Di Sekolah Dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V”. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kondisi lingkungan belajar di 

sekolah dengan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V Sekolah 

Dasar Se-Gugus Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro. Populasi penelitian 

adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Se-Gugus Mulyodadi. Objek penelitian 

berupa kondisi lingkungan belajar di sekolah. jumlah sampel 107 siswa dari total 

147 populasi. Metode pokok dalam pengumpul data berupa metode angket dan 

dokumentasi. Untuk menguji hipotesis digunakan korelasi Product Moment 
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dengan taraf signifikansi 1%. Dari analisa data, kondisi lingkungan belajar di 

Sekolah Dasar Se-Gugus Mulyodadi termasuk kategori sedang, sedangkan hasil 

belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Se-Gugus Mulyodadi Kecamatan 

Bambanglipuro mata pelajaran IPA berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh r xy= 0,463 > r tabel= 0,256. Maka hipotesis yang 

diajukan terbukti ada hubungan positif yang signifikan antara kondisi lingkungan 

belajar di sekolah dengan hasil belajar IPA siswa kelas V Sekolah Dasar Se-

Gugus Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro. 

Penelitian I Wayan Budiarta1, Ni Ketut Suarni dan I Nyoman Arcana 

(2014) Berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan 

Intelektual Dengan Prestasi Belajar IPA Kelas V Desa Pengeragoan”. Jenis 

penelitian ini adalah Exspost-facto, jumlah sampelnya 52. Teknik pengambilan 

sampel adalah proposional rondom sampling. Data di ambil dengan menggunakan 

koesioner. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan teknik setatistik yaitu 

regresi sederhana, product moment, dan regresi ganda. Hasil analisis hubungan 

antara variabel kecerdasan emosional (X1) terhadap prestasi belajar IPA yang 

didapatkan adalah 0,902. Jadi nilai korelasi tersebut dikategorikan memiliki 

hubungan yang sangat kuat. Hasil analisis korelasi kecerdasan intelektual (X2) 

dengan prestasi belajar (Y) perhitungan yang di dapatkan adalah 0,930, nilai 

korelasi tersebut dikategorikan memiliki hubungan yang sangat kuat, antara 

kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar. Dengan demikian dapat 

dikemukakan simpulan: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V Gugus I Di Desa 
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Pengeragoan Kecamatan Pekutatan tahun pelajaran 2012/2013. (2) terdapat 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar 

IPA pada siswa kelas V Gugus I Di Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan 

tahun pelajaran 2012/2013. (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual prestasi belajar IPA pada siswa 

kelas V Gugus I Di Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan tahun pelajaran 

2012/2013.  

Penelitian Wulan Kartika Dewi, Gede Agung dan Rati (2014) Yang 

Berjudul “Hubungan Sikap Ilmiah Dan Motivasi Berprestasi Dengan Hasil 

Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD”. Penelitian ini bertujuan untuk, (1) 

mengetahui kesignifikanan hubungan sikap ilmiah dengan hasil belajar IPA, (2) 

mengetahui kesignifikanan hubungan motivasi berprestasi dengan hasil belajar 

IPA, dan (3) mengetahui kesignifikanan hubungan sikap ilmiah dan motivasi 

berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar IPA pada siswa kelas V 

Gugus II Laksamana Kabupaten Jembrana tahun ajaran 2013/2014. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Populasi penelitian ini adalah 

kelas V di Gugus II Laksamana Kabupaten Jembrana tahun pelajaran 2013/2014 

yang berjumlah 75 orang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan sikap ilmiah dengan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

V SD di Gugus II Laksamana Kabupaten Jembrana yang ditunjukkan melalui 

persamaan garis regresi = 71,177 + 0,059X1 dengan persentase sebesar 14%, 

terdapat hubungan yang signifikan motivasi berprestasi dengan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas V SD di Gugus II Laksamana Kabupaten Jembrana yang 
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ditunjukkan melalui persamaan garis regresi = 79,297 + 0,024 X2 dengan 

persentase 18,7%, terdapat hubungan yang signifikan sikap ilmiah dan motivasi 

berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD 

di Gugus II Laksamana Kabupaten Jembrana yang ditunjukkan melalui persamaan 

garis regresi = 1,041 + 0,380X1 + 0,453X2 dengan persentase sebesar 97,59%. 

Penelitian Bijaya Nepal (2016) yang berjudul “Relationship Among 

School’s Infrastructure Facilities, Learning Environment And Student's 

Outcome”. Penelitian ini mencakup tiga unsur seperti; variabel input, mediasi 

variabel variabel dan output. Kondisi fasilitas infrastruktur sekolah adalah 

variabel masukan, yang menunjukkan 70% hubungan linear yang baik antara 

fasilitas infrastruktur sekolah dan hasil belajar siswa. Demikian pula, fasilitas 

infrastruktur sekolah dapat berkontribusi 43,6% dari hasil belajar siswa. Ini berarti 

memfasilitasi mendukung untuk membuat lingkungan belajar yang efektif di 

sekolah. Praktek sekolah; manajemen, pemanfaatan dan perencanaan praktik 

adalah variabel mediasi, yang menunjukkan 72% hubungan linear antara dua 

variabel, lingkungan dan hasil belajar siswa belajar. Serta, mediasi variabel dapat 

berkontribusi 43,4% dari total hasil belajar siswa. Hasilnya siswa adalah variabel 

output (yang diukur dengan berbagai tes standar prestasi dan ujian), yang secara 

langsung berkaitan dengan kondisi sarana prasarana sekolah dan tidak langsung 

berkaitan dengan lingkungan belajar sekolah). 

Penelitian Frida Nur Fitriana, Joko Nurkamto, & A Handoko Pudjobroto 

(2012) berjudul “A Correlation Between Learning Motivation And Vocabulary 

Mastery And Reading Competence”. Data yang diperoleh dari kuesioner dan tes 
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membaca kemudian dianalisis menggunakan korelasi sederhana dan regresi linier 

berganda. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS Windows. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) ada korelasi 

positif yang signifikan antara motivasi belajar dan membaca kompetensi siswa 

kelas II SMP Negeri 4 Surakarta pada tahun akademik 2011-2012 (ry1 = 0735> r 

tabel = 0.206). Ini berarti bahwa membaca kompetensi akan mengikuti 

Meningkatkan atau Penurunan motivasi belajar. (2) ada korelasi positif yang 

signifikan antara penguasaan kosakata dan kompetensi membaca siswa kelas II 

SMP Negeri 4 Surakarta pada tahun akademik 2011-2012 (0710> 0206). Ini 

berarti bahwa membaca kompetensi akan mengikuti Meningkatkan atau 

Penurunan pe-nguasaan kosakata. (3) ada korelasi positif yang signifikan antara 

motivasi belajar dan penguasaan kosakata secara bersamaan dan kompetensi 

membaca dari kedua siswa kelas SMP Negeri 4 Surakarta pada tahun akademik 

2011-2012 (F observasi = 91,931> F tabel = 3.11). Ini berarti bahwa membaca 

kompetensi secara bersamaan akan mengikuti kenaikan dan penurunan motivasi 

belajar dan penguasaan kosa kata. 

Penelitian Ilker Cirik (2015) berjudul “Relationships Between Social 

Support, Motivation, And Science Achievement: Structural Equation Modeling”. 

Penelitian ini adalah dilakukan dalam desain penelitian kausal. Data dianalisis 

melalui pemodelan persamaan struktural (SEM). Untuk model struktural yang 

diperoleh, efek dari dukungan sosial terhadap prestasi ilmu pengetahuan dan 

motivasi, serta efek dari dukungan sosial dan motivasi terhadap prestasi ilmu 

pengetahuan, ditemukan positif dan signifikan. Efek mediasi motivasi antara 
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dukungan sosial dan prestasi sains tidak p signifikan> 0,05. Hasil penelitian ini 

menyoroti pentingnya mempertimbangkan dukungan sosial dan motivasi 

bersama-sama dalam meningkatkan tingkat pencapaian).  

2.2 Kerangka Teoretis 

2.2.1 Pengertian Belajar   

 Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan. Selanjutnya 

ada yang mendefinisikan: “belajar adalah berubah”. Dalam hal ini yang dimaksud 

belajar berarti usaha untuk mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa 

suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri 

(Sardiman, 2014: 21). 

 Slameto (2015: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamnnya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Siregar dan Nara (2015:5) belajar adalah suatu aktivitas mental (psikis) yang 

berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan 

yang bersifat relatif konstan.  

 Definisi lain tentang belajar menurut para pakar psikologi. Berikut disajikan 

pengertian tentang belajar. Gagne dan Berliner (1983: 252) dalam buku Rifai dan 

Anni (2011: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman.  
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 Morgan (1986: 140) dalam buku Rifai dan Anni (2011: 82) menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil 

dari praktik atau pengalaman. Slavin (1994: 152) dalam buku Rifai dan Anni 

(2011: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. Gagne (1977: 3) dalam buku Rifa’i dan Anni (2011: 

82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan 

manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku 

itu tidak berasal dari proses pertumbuhan.  

Dari berbagai pengertian belajar di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah perubahan tingkah laku individu dari hasil pengalaman dalam 

interaksi dengan lingkungan dan hasil praktik. Perubahan tingkah laku tersebut 

baik dalam aspek kognitif, psikomotor dan afektif.  

2.2.2 Unsur-unsur belajar  

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur 

yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku (Gagne, 

1977: 4) dalam Rifai dan Anni (2011: 84). Beberapa unsur yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1. Peserta didik 

Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga belajar dan 

peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

2. Rangsangan (stimulus)  

Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut stimulus. 

Banyak stimulus yang berada di lingkungan seseorang. Suara, sinar, warna, 
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panas, dingin, tanaman, gedung dan orang adalah stimulus yang selalu 

berada di lingkungan seseorang.  

3. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

belajar sebelumnya. 

4. Respons 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respons. Peserta 

didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori 

memberikan respon terhadap stimulus tersebut.  

2.2.3 Prinsip-prinsip belajar 

Guru harus mampu menyusun sendiri prinsip-prinsip belajar, yaitu prinsip 

belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan 

setiap siswa secara individual (Slameto, 2015: 27-28). Prinsip belajar dapat 

disusun sebagai berikut; 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar yaitu; 

1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional; 

2. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional; 

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang diman anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif; 
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4. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya; 

b. Sesuai hakikat belajar 

1. Belajar itu poses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya; 

2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery; 

3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapakan. 

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari  

1. Belajar bersifat keseluruhan dan meteri itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya; 

2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksionalyang harus dicapainya. 

d. Syarat keberhasilan belajar 

1. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang; 

2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian 

/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

Prinsip belajar menurut Dimyati dan Mudjiono, 2015: 42-49 yaitu ; 

1. Perhatian dan motivasi 

Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa 

adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran 
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akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan 

kebutuhannya. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan erat dengan 

minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu 

cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasinya 

untuk mempelajari bidang studi tersebut. 

2. Keaktifan 

Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan 

dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan 

juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin 

terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri.  

3. Keterlibatan langsung/berpengalaman 

Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekedar mengamati 

secara langsung tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam 

perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. 

4. Pengulangan 

Dalam belajar masih tetap diperlukan latihan/pengulangan. Pengulangan 

untuk melatih daya-daya jiwa, pengulangan untuk membentuk respon yang 

benar dan membentuk kebiasaan-kebiasaan.  

5. Tantangan  

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, 

tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan belajar, maka 
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timbul motif untuk menghadapi hambatan itu yaitu dengan mempelajari 

bahan belajar tersebut.  

6. Balikan dan penguatan 

Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan 

hasil yang baik. Hasil, apalagi hasil yang baik, merupakan balikan yang 

menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. 

7. Perbedaan individual 

Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. 

Karenanya, perbedan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 

pembelajaran. Sistem pendidikan klasikal yang dilakukan di sekolah kita 

kurang memperhatikan masalah perbedaan individual, umumnya 

pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu 

dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama, demikian 

pula dengan pengetahuannya. 

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern 

(Slameto, 2015: 54). 

a. Faktor internal 

Di dalam faktor internal akan dibahas tiga faktor, yaitu;  

1. Faktor jasmaniah, dimana terdapat kesehatan dan cacat tubuh 

2. Faktor psikologi, dimana terdapat inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. 
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3. Faktor kelelahan, di mana terdapat kelelahan secara jasmani dan rohani 

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar ada 3 faktor yaitu; 

1. Faktor keluarga. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa; cara orang tua mendidik, relasi antara anggota kelurga, suasana 

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga, latar belakang kebudayaan. 

2. Faktor sekolah. Metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas 

rumah, 

3. Faktor masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat  

2.3 Motivasi Belajar 

2.3.1 Pengertian motivasi  

Motivasi adalah suatu stimulus atau dorongan dari dalam maupun dari luar 

diri siswa untuk belajar secara aktif.  (Uno, 2015: 3) istilah motivasi berasal dari 

kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Dengan 

demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang 

untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam 

memenuhi kebutuhannya.  

Donald (dalam Sardiman, 2014: 73-74) menyatakan bahwa motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” 
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dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang 

dikemukakan Donald ini mengandung tiga elemen penting. 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” pada organisme 

manusia. Karena menyangkut dengan perubahan energi manusia (walaupun 

motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/feeling, afeksi seseorang. Dalam 

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah-laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan.  

Dengan ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 

sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi pada diri manusia, sehingga akan bergantung dengan persoalan 

gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau 

melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau 

keinginan. 
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi 

adalah segala dorongan yang ada pada seseorang untuk melakukan sesuatu demi 

tercapainya suatu tujuan yang dikehendakinya. 

2.3.2 Fungsi motivasi dalam belajar 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik maka harus didasarkan dengan 

adanya motivasi, karena motivasi sangat mempengaruhi kegiatan yang akan 

dilakukan siswa. (Sardiman, 2014: 84-85) ada tiga fungsi motivasi: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dkerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatanyang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang 

siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 

melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk 

bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.  

Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi 

sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu 

usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun 
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dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan 

dapat dapt melahirkan presatasi yang baik. Intesitas motivasi seorang siswa akan 

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.  

Dari pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi 

motivasi dalam kegiatan belajar adalah sebagai pendorong, penggerak, penyeleksi 

perbuatan, dan mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat dan 

menyadarkan tentang adanya proses belajar yang berkesinambungan demi 

tercapainya tujuan. Hal-hal di atas apabila dapat disadari oleh siswa, maka siswa 

dapat menyelesaikan tugas belajar dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

motivasi belajar sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa, bila tingkat motivasi 

belajar siswa baik, maka prestasi belajar akan meningkat sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan dalam proses pembelajaran, dan sebaliknya prestasi belajar siswa 

akan menurun apabila motivasi belajar siswa rendah. 

2.3.3 Macam-macam motivasi  

Menurut macam atau jenis motivasi belajar dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat 

bervariasi (Sardiman, 2014: 86-90).   

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukkannya 

a. Motif-motif bawaan 

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa 

dipelajari. Misalnya: dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan 

untuk bekerja, untuk beristirahat, dorongan seksual. Motif-motif ini seringkali 
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disebut motif-motif yang diisyaratkan secara biologis. Relevan dengan ini, maka 

Arden N. Frandsen memberi istilah jenis motif physiological driver.  

b. Motif-motif yang dipelajari  

Motif-motif yang timbul karena dipelajari. Contoh: dorongan untuk belajar suatu 

cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu dimasyarakat. Motif-

motif ini sering kali disebut dengan motif-motif yang diisyarakatkan secara sosial 

dengan sesama manusia yang lain, sehingga motivasi itu terbentuk. Frandsen 

mengistilahkan dengan affiliative needs. Sebab justru dengan kemampuan 

berhubungan, kerjasama di dalam masyarakat tercapailah suatu kepuasan diri. 

Manusia perlu mengembangkan sifat-sifat ‘ramah, kooperatif, membina hubungan 

baik dengan sesama, apalagi orang tua dan guru. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, hal ini dapat membantu dalam usaha mencapai prestasi. 

Di samping itu Frandsen, masih menambahkan jenis-jenis motif berikut ini: 

a. Cognitive motive 

Motif ini menunjuk pada gejala intrinsik, yakni menyangkut kepuasan 

individual. Kepuasan individual yang berada di dalam diri manusia dan biasanya 

berwujud proses dan produk mental. Jenis motif seperti ini adalah sangat primer 

dalam kegiatan belajar disekolah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan 

intelektual 

b. Self-expression  

Penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia, yang penting 

kebutuhan individu itu tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu 

terjadi, tetapi juga mampu membuat suatu kejadian. Untuk itu memang diperlukan 
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kreativitas, penuh imajinasi. Dalam hal ini seseorang memiliki keinginan untuk 

aktualisasi diri.  

c. Self-enhancement 

Melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan 

kemajuan diri seseorang. Ketinggian dan kemajuan diri ini menjadi salah satu 

keinginan bagi setiap individu. Dalam belajar dapat diciptakan suasana 

kompetensi yang sehat bagi anak didik untuk mencapai suatu prestasi.  

2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis  

a. Motif kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, 

makan, bernapas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. Ini 

sesuai dengan jenis physiological driver dari Frandsen seperti telah 

disinggung di depan (Sardiman, 2014: 88). 

b. Motif-motif darurat. yang termasuk dalam jenis motif ini anatar lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena 

rangsangan dari luar (Sardiman, 2014: 88). 

c. Motif-motif objek. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini 

muncul karena dorongan untuk menghadapi dunia luar secara efektif 

(Sardiman, 2014: 88).  
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3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis 

yakni motivasi jasmaniah di motivasi rohaniah. Termasuk motivasi jasmani 

seperti misalnya: refleks, insting otomatis, nafsu termasuk motivasi rohaniah 

adalah kemauan (Sardiman, 2014: 88). Soal kemauan itu pada setiap diri manusia 

terbentuk melalui empat momen. 

a. Momen timbulnya alasan 

Contohnya seorang pemuda yang giat berlatih olah raga untuk menghadapi 

suatu porseni di sekolahnya, tetapi tiba-tiba disuruh ibunya untuk 

mengantarkan seseorang tamu membeli tiket karena tamu itu mau kembali 

ke Jakarta. Si pemuda itu kemudian mengantarkan tamu tersebut. Dalam hal 

ini si pemuda tadi timbul alasan baru untuk melakukan sesuatu kegiatan 

(kegiatan mengantar). Alasan baru itu bisa karena untuk menghormat tamu 

atau mungkin keinginan untuk tidak mengecewakan ibunya.  

b. Momen pilih 

Momen pilih, maksudnya dalam keadaan pada waktu ada alternatif-

alternatif yang mengakibatkan persaingan di antara alternatif atau alasan-

alasan itu. Kemudian seseorang menimbang-nimbang dari berbagai 

alternatif untuk kemudian menentukan pilihan alternatif  yang akan 

dikerjakan.  
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c. Momen putusan 

Dalam persaingan antara berbagai alasan, sudah barang tentu akan berakhir 

dengan dipilihnya satu alternatif. Satu alternatif yang dipilih inilah yang 

mnejadi putusan untuk dikerjakan. 

d. Momen terbentuknya kemamuan 

Kalau seseorang sudah menetapkan satu putusan untuk dikerjakan, 

timbullah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak, melaksanakan 

putusan itu. 

4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Contoh seorang yang senang membaca, 

tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari 

buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan 

kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan belajar), maka yang 

dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang 

terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri.  

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan 

memiliki tujuan menjadi orang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli 

dalam bidang studi tertentu (Sardiman, 2014: 89). 
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b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena 

tahu besok paginya akan ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, atau 

agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang 

dilakukannya, tidak secara langsung bergantung dengan esensi apa yang 

dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan 

sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak 

berkaitan dengan aktivitas belajar (Sardiman, 2014: 90). 

Dari pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa macam-macam 

motivasi belajar seseorang terdiri dari motivasi yang terdapat di dalam diri siswa 

dan motivasi dari luar diri siswa. Kedua bentuk motivasi tersebut sangat 

diperlukan demi suksesnya kegiatan belajar siswa. 

2.3.4 Bentuk-bentuk motivasi di sekolah 

Dalam kegiatan belajar-mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan 

aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam 

melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2014: 91).  Ada beberapa bentuk dan cara 

untuk menumbuhkan dalam kegiatan belajar disekolah.  

1. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak 

siswa yang belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/nilai yang 
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baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai 

pada raport angkanya baik-baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa 

merupakan motivasi yang sangat kuat. 

2. Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu 

pekerjaan tersebut.  

3. Saingan/kompetisi 

 Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

4. Ego-involvement   

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas 

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang 

cukup tinggi.  

5. Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. 

Oleh karena itu, memberikan ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. 

Akan tetapi yang harus diingat oleh guru, adalah jangan terlalu sering 

karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas.   
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6. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar.  

7. Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan 

baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang 

positif dan merupakan motivasi yang baik. 

8. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement negatif tetapi kalau diberikan secara tepat 

dan bijak bisa menjadi alat motivasi.  

9. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi 

untuk belajar, sehingga barang tentu hasilnya akan lebih baik  

10. Minat 

  Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat, sehingga 

tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu 

akan berjaan lancar kalau disertai dengan minat. Minat ini dapat 

dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut: 

a) membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 

b) menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau; 

c) memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik; 

d) menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. 
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11. Tujuan yang diakui  

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan merupakan 

alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang 

harus dicapai, karena dirasakan sangat berguna dan menguntungkan, maka 

akan timbul gairah untuk terus belajar. 

2.3.5  Pengertian Motivasi Belajar  

 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) 

yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat 

timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan 

kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang 

menarik.  

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Indikator 

motivasi belajar dapat di klasifikasikan sebagai berikut; (1) adanya hasrat dan 

keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang 

kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik 

(Uno, 2015: 23). 



38 
 

 
 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah daya penggerak atau dorongan internal maupun eksternal 

pada seorang siswa untuk melakukan suatu perubahan dalam belajar baik kognitif, 

afektif, dan psikomotor guna mencapai prestasi belajar yang optimal. 

2.3.6 Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Decce dan Grawford dalam (Djamarah, 2011: 168-170) ada empat fungsi 

guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan 

peningkatan motivasi belajar anak didik, memberikan harapan yang realistis, 

memberikan insentif dan mengarahkan perilaku anak didik ke arah yang 

menunjang tercapainya tujuan pengajaran. 

1. Mengairahkan anak didik 

Dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari guru harus berusaha menghindari 

hal-hal yang monoton dan membosankan. Guru harus selalu memberikan kepada 

anak didik cukup banyak hal-hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan. Guru harus 

memelihara minat anak didik dalam belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan 

tertentu untuk berpindah dari satu aspek ke lain aspek pelajaran dalam situasi 

belajar.  

2. Memberikan harapan realistis 

Guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang realistis dan 

memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Untuk itu guru 

perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberhasilan atau kegagalan 

akademis setiap anak didik di masa lalu. Dengan demikian, guru dapat membeda-
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kan antara harapan-harapan realistis, pesimistis atau terlalu optimis. Harapan yang 

tidak realistis adalah kebohongan dan itu yang tidak disenangi oleh anak didik. 

3. Memberikan insentif 

Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberi hadiah 

kepada anak didik (dapat berupa pujian, angka yang baik dan sebagainya) atas 

keberhasilannya, sehingga anak didik terdorong untuk melakukan usaha lebih 

lanjut guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. 

4. Mengarahkan perilaku anak didik 

Mengarahkan perilaku anak didik adalah tugas guru. Disini kepada guru 

dituntut untuk memberikan respons terhadap anak didik yang tidak terlibat 

langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Anak didik yang diam, yang membuat 

keributan, yang berbicara semaunya, dan sebagainya harus diberikan teguran 

secara arif dan bijaksana. Usaha menghentikan perilaku anak didik yang negatif 

dengan memberikan gelar yang tidak baik adalah kurang manusiawi. Jangankan 

anak didik, guru pasti tidak senang diberi gelar yang tidak baik. Jadi, cara 

mengarahkan perilaku anak didik adalah dengan memberikan penugasan, bergerak 

mendekati, memberikan hukuman yang mendidik, menegur dengan sikap lemah 

lembut dan dengan perkataan yang ramah dan baik.  

Mengingat demikian pentingnya motivasi bagi siswa dalam kegiatan belajar. 

Maka guru diharapkan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan 

uraian di atas, peneliti menyimpulkan ada banyak cara yang dapat digunakan guru 

untuk membangkitkan motivasi belajar siswanya, yaitu dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, 



40 
 

 
 

membangkitkan minat belajar, memberikan hadiah, pujian, dan membantu siswa 

merumuskan tujuan belajar. 

2.3.7 Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 162-168) terdapat enam faktor yang 

didukung oleh sejumlah teori psikologi dan penelitian terkait yang memiliki 

dampak sub-stansial terhadap motivasi belajar peserta didik. Keenam faktor yang 

dimaksud yaitu:  

1. Sikap  

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi dan emosi yang 

dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, 

peristiwa atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

Sikap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar peserta didik karena 

sikap itu membantu peserta didik dalam merasakan dunianya dan memberikan 

pedoman kepada perilaku yang dapat membantu dalam menjelaskan dunianya. 

Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar. Sikap diperoleh melalui proses 

seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, perilaku peran (pendidik-murid, 

orang tua-anak dan sebagainya). 

2. Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai sesuatu 

kegiatan internal yang memandu peserta didik untuk mencapai tujuan. Semua 

orang merasakan kebutuhan yang tidak pernah berakhir. Kebutuhan mana yang 

dialami peserta didik sekarang ini akan bergantung pada sejarah belajar individu, 
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dan kebutuhan terakhir yang dipenuhi. Kebanyakan kebutuhan bertindak sebagai 

kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. 

3. Rangsangan  

Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman 

dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. Rangsangan secara 

langsung membantu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Apabila peserta 

didil tidak memperhatikan pembelajaran, maka sedikit sekali belajar akan terjadi 

pada diri peserta didik tersebut. 

4. Afeksi  

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional, kecemasan, 

kepedulian dan kepemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. 

Setiap lingkungan belajar secara konstan dipengaruhi oleh reaksi emosional 

peserta didik. Afeksi dapat menjadi motivator intrinsik. Apabila emosi bersifat 

positif pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi mampu mendorong 

peserta didik untuk belajar keras.  

5. Kompetensi 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh kompetensi 

dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa peserta didik secara 

alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. 

Didalam situasi pembelajaran, rasa kompetensi pada diri peserta didik akan 

muncul apabila menyadari bahwa pengetahuan atau kompetensi yang diperoleh 

telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Apabila peserta didik mengetahui 
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bahwa dia merasa mampu terhadap apa yang telah dipelajari, dia akan merasa 

percaya diri.  

6. Penguatan  

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan 

kemungkinan respons.  

2.3.8 Peranan Motivasi dalam Belajar dan Pembelajaran 

Uno (2015: 27) mengatakan motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam 

memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang 

sedang belajar. Ada beberapa peranan penting individu dalam belajar dan 

pembelajaran, antara lain; 

1. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang anak 

yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecaham, dan 

hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dialaminya (Uno, 

2015: 27). 

2. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya denga 

kemaknaan belajar. Anak akan tertarik belajar sesuatu, jika yang dipelajari itu 

sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak  (Uno, 

2015: 28). 
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3. Motivasi menentukan ketekunan belajar 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha 

mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang 

baik (Uno, 2015: 28).  

2.4 Fasilitas belajar 

2.4.1 Pengertian Fasilitas Belajar 

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk 

melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat 

peralatan, bahan, dan perabot yang secara lagsung digunakan untuk proses 

pendidikan disekolah, meliputi gedung, ruang belajar/kelas, media belajar, meja 

dan kursi. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang 

jalannya proses pendidikan, meliputi halaman sekolah, taman sekolah, dan jalan 

menuju sekolah (Popi Sopiatin, 2010: 73). 

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar 

mengajar. Menurut tim pedoman pembakuan media pendidikan (Depdikbud) yang 

dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian 

tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Lebih 

luas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan pelaksanaan suatu usaha yang dapat memudahkan dan melancarkan 

usaha ini dapat berupa benda atau uang.  

Dimyati dan Mudjiono dalam Erlina (2010:84) menyatakan bahwa fasilitas 

belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi jalan 
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menuju sekolah, akses angkutan umum dan penerangan. Sarana pembelajaran 

meliputi gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olah raga, buku pelajaran, buku 

bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, ruang ibadah, ruang kesenian, 

peralatan olah raga dan media pembelajaran yang lain. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, fasilitas belajar adalah sarana dan 

prasarana yang memperlancar jalannya proses belajaran mengajar siswa agar 

tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. 

2.4.2   Macam-macam Fasilitas Belajar IPA di Sekolah  

Fasilitas belajar dapat di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sarana 

dan prasarana. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang 

secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, 

ruang belajar atau kelas, media belajar, meja dan kursi. Prasarana adalah fasilitas 

yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, meliputi ruang 

kantor, kantin sekolah, kamar kecil, ruang guru, halaman sekolah, ruang parkir 

kendaraan dan jalan menuju sekolah (Barnawi & Arifin, 2016:50-51). Ditinjau 

dari fungsi atau peranannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, maka 

fasilitas atau sarana dibedakan menjadi 3 macam : 

1) Alat Pelajaran  

Alat pelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan secara langsung 

oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Buku tulis, gambar-

gambar, alat tulis-menulis ataupun alat-alat praktek semuanya termasuk dalam 

lingkup pelajaran. 
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2) Alat Peraga IPA 

Alat peraga mempunyai arti yang lebih luas. Alat peraga adalah semua alat 

pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda ataupun perbuatan dari 

yang paling konkrit sampai ke yang paling abstrak yang dapat mempermudah 

pemberian pengertian kepada siswa. Dengan pengertian ini, alat pelajaran dapat 

termasuk dalam alat peraga, tetapi belum tentu semua alat pelajaran merupakan 

alat peraga. Misalnya dalam materi organ tubuh pada Pembelajaran IPA 

menggunakan media gambar dan alat peraga torso, energi panas menggunakan 

alat peraga KIT IPA. Akan tetapi tidak semua materi IPA bisa menggunakan alat 

peraga KIT IPA.  

3) Media Pengajaran IPA 

Media pengajaran mempunyai peranan yang lain dari alat peraga. Media 

pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam 

proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendidikan, 

tetapi dapat juga sebagai pengganti peran guru (Barnawi & Arifin, 2016:50).  

Media dalam pembelajaran IPA yang digunakan  antara lain papan tulis/white 

board, media proyeksi, KIT IPA, benda konkrit, gambar, video, serta model/media 

buatan (Astuti 2016: 100). 

Menurut Popi Sopiatin (2010, 73-85) ruang lingkup fasilitas sekolah meliputi: 

1. Perencanaan pengadaan lahan 

Lahan adalah letak tanah tempat berdirinya bangunan atau gedung. Letak tanah 

untuk mendirikan sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan dampak 

pendidikan. 
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2. Bangunan sekolah 

Bangunan sekolah adalah semua ruangan yang didirikan di atas lahan yang 

digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bangunan sekolah meliputi ruang kelas, 

kantor, perpustakaan, ruang, laboratorium, usaha kesehatan sekolah, kantin, 

gudang, dan kamar mandi. Sekolah merupakan lembaga tempat untuk mendidik, 

melatih dan mengembangkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, di perlukan 

bangunan yang memadai, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan 

kreativitas dan produktivitas, serta dapat menumbuh rasa bangga dan betah 

bersekolah.  

3. Perlengkapan sekolah 

Perlengkapan sekolah terbagi menjadi dua yaitu benda-benda habis pakai 

yaitu benda yang dapat habis dalam waktu singkat jika dipergunakan, misalnya 

kertas, kapur tulis, bahan untuk praktikum) dan benda-benda tahan lama (kursi, 

meja, alat peraga atau media.  

4. Media pengajaran 

Media pengajaran merupakan alat bantu mengajar yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan 

guru dan bersifat sebagai pelengkap, jika dipandang perlu untuk mempertinggi 

mutu proses belajar mengajar.  

5. Sarana perpustakaan 

Perpustakaan adalah gedung ilmu yang dikelola oleh petugas perpustakaan 

di mana sistem dan aturan pemakaian ditujukan untuk memudahkan penemuan 

informasi yang diperlukan secara sistematis. Dari penjelasan di atas dapat 
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disimpulkan bahwa fasilitas belajar sekolah merupakan segala sesuatu yang 

membantu memperlancar jalannya belajar yang meliputi bangunan (gedung, ruang 

kelas, laboratorium), perlengkapan sekolah (buku, kapur, kertas, kursi, meja), 

media pembelajaran dan perpustakaan. 

2.4.3 Fungsi Fasilitas Belajar 

Fungsi atau manfaat fasilitas atau media belajar menurut Popi Sopiatin (2010: 78) 

yaitu: 

a. fasilitas belajar (media pembelajaran) yang ada akan menjadikan pengajaran 

atau belajar lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b. materi pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa.  

c. fasilitas belajar (media pembelajaran) memungkinkan dilaksanakannya 

metode belajar mengajar yang lebih bervariasi. 

d. siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar (belajar akan lebih 

fokus kepada siswa).  

Menurut Arsyad (2014: 29-30), pemanfaatan sarana belajar memberikan beberapa 

manfaat, yaitu : 

1.    Pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

4. Meningkatkan dan menggairahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa 

dan lingkungannya memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai 

dengan kemampuan. 
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5. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. 

6. Memberikan persamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-

peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar 

memiliki fungsi atau bermanfaat untuk menunjang program pusat sumber belajar 

agar kegiatan berjalan efisien, meningkatkan perhatian dan interaksi sesuai 

kemampuan minat siswa, membuat siswa rajin dan tekun sehingga dapat 

meningkatkan proses dan hasil/prestasi belajar siswa.  

2.5 Hasil belajar 

2.5.1 Pengertian Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak men-

gajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari 

puncak proses belajar. 

(Menurut Rifa’i dan Anni, 2011: 85) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Hasil 

belajar merupakan output dari setiap bidang ilmu pengetahuan, baik bidang eksak 

maupun sosial yang terdapat pada setiap jenjang pendidikan.  
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(Suprijono, 2013: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Bloom 

(dalam Suprijono, 2013: 6-7) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application  

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan) evaluation 

(menilai) dan create (menciptakan, menyusun elemen-elemen untuk membentuk 

sesuatu yang berbeda atau membuat produk original). Domain afektif adalah 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), 

organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor 

meliputi initiatory, pre-routine dan rountinized, psikomotor juga mencakup 

keterampilan produk, teknik, fisik, sosial, manajerial dan intelektual. Hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorikan oleh 

para pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak lihat secara fragmentaris 

atau terpisah, melainkan komprehensif. 

Sudjana (2016: 22) mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai 

hasil belajar dalam pengertian luas mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  
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Menurut Susanto (2013: 5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hal ini berarti jika perolehan 

perubahan sikap pada pembelajar tergantung pada apa yang ia pelajari.  

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah hasil dari suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki 

oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. 

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Susanto (2013: 12-13) mengatakan bahwa hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu;  

1. Faktor internal; merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal meliputi: 

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan sikap, 

kebiasaan belajar serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2. Faktor Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu: keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang 

morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang 

tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku 

yang kurang baik dari orang tua.  
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2.6 Hakikat ilmu pengetahuan Alam  

Hakikat pembelajaran IPA yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam 

dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat di 

klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu; ilmu pengetahuan sebagai produk, 

proses dan sikap. Sikap dalam pembelajaran IPA yang dimaksud adalah sikap 

ilmiah. Jadi, dengan pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan 

menumbuhkan sikap ilmuia seperti ilmuwan. Adapun jenis-jenis sikap yang 

dimaksud, yaitu; sikap ingin tahu, percaya diri, jujur, tidak tergesa-gesa dan 

objektif terhadap fakta. Pertama, Ilmu pengetahuan alam sebagai produk, yaitu 

kumpulan hasil penelitian yang telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk 

konsep yang telah dikaji setelah sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. 

Bentuk IPA sebagai produk antara lain;  

1. Fakta dalam IPA, pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-

benar ada, atau peristiwa-peristiwa yang benar terjadi dan mudah 

dikonfirmasi secara objektif.  

2. Konsep IPA merupakan suatu ide yang mempersatukan fakta-fakta IPA. 

Konsep merupakan penghubung antara fakta-fakta yang ada hubungannya. 

3. Prinsip IPA yaitu generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep 

IPA. 

4. Hukum-hukum alam (IPA) prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun 

juga bersifat tentatif (sementara, akan tetapi karena mengalami pengujian 

yang berulang-ulang maka hukum alam bersifat kekal selama belum ada 

pembuktian yang lebih akurat dan logis. 
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5. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, konsep, 

prinsip yang saling berhubungan. 

Kedua, ilmu pengetahuan sebagai proses, yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Adapun proses dalam memahami IPA di 

sebut dengan keterampilan proses sains (science process skills) adalah 

keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan, seperti mengamati, mengukur, 

mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. 

Ketiga, ilmu pengetahuan alam sebagai sikap. Sikap ilmiah harus 

dikembangkan dalam pembelajaran sains. Sulistyorini (2006) dalam Djamarah 

(2011: 165-169) ada sembilan aspek yang dikembangkandari sikap ilmiah dalam 

pembelajaran sains, yaitu; sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu ang baru, 

sikap kerja sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung 

jawab, berpikir bebas dan kedisiplinan diri.  

IPA memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Karakteristik tersebut menurut Jacobson dan Bergman (1980) dalam Djamarah 

(2011: 170), meliputi; 

1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum dan teori. 

2) proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena 

alam, termasuk juga penerapannya. 

3) sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyikap rahasia 

alam. 
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4) keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang bersifat 

objektif. IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam 

semesta dengan segala isinya (Darmajo dalam Samatowa, 2016:2). 

2.6.1 Perlunya IPA diajarkan di Sekolah Dasar 

Samatowa (2016: 3) setiap guru harus paham akan alasan mengapa IPA 

diajarkan di sekolah dasar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan satu mata 

pelajaran itu dimasukkan ke dalam kurikulum suatu sekolah. Alasan itu dapat 

digolongkan menjadi empat golongan yakni; a) IPA berfaedah bagi suatu bangsa, 

kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar. Kesejahteraan materil suatu 

bangsa banyak sekali tergantung pada kemampuan bangsa iu dalam bidang IPA, 

sebab IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang 

punggung pembangunan. b) bila diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka 

IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir 

kritis; misalnya IPA diajarkan dengan mengikuti metode “menemukan sendiri”. c) 

bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, 

maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hapalan belaka, d) 

mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi 

yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan 

2.6.2 Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar  

Susanto (2011: 171-172) Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep 

yang masih terpadu, karena belum dipisahkan  secara tersendiri, seperti mata 

pelajaran kimia, biologi dan fisika. Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah 

dasar dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (2006), dimaksudkan untuk;  
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1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan ketaraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan  melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturanya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan argumentasi dalam merumuskan hipotesis 

yang merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang 

diajukan. Dalam penelitian ini berfungsi untuk memperjelas kemana arah dan 

tujuan dari penelitian ini.  

Berdasarkan data atau informasi dari hasil wawancara yang dilakukan 

dengan guru kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota 

Semarang, peneliti menemukan berbagai permasalahan, yaitu: hasil belajar siswa 
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kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang, 

dengan nilai KKM IPA yaitu 65  nilai Ujian Akhir Semester 1 di tunjukkan 

dengan data dari 115 siswa hanya 40 siswa (44,94   %) mendapat nilai di atas 

KKM, sedangkan sisanya 49 siswa (55,05%) nilai di bawah KKM. Disini peneliti 

meneliti tiga sekolah yaitu SDN Karanganyar 01, SDN Karanganyar 02 SDN 

Tugurejo 3. Adapun berdasarkan permasalahan di atas, banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, terutama dalam proses belajar mengajar 

dikelas, meliputi motivasi dan minat siswa dari diri siswa masih kurang, fasilitas 

belajar IPA belum memadai seperti Laboratorium IPA yang tidak tersedia, media 

dan alat peraga IPA masih kurang misalnya LCD yang jumlahnya terbatas. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar merupakan 

faktor yang sangat mempengaruhi pencapaian hasil belajar peserta didik. Selain 

fasilitas belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah motivasi 

belajar. Motivasi belajar dapat berupa dorongan-dorongan dasar dan internal di 

luar diri individu atau hadiah (Hamalik, 2014: 173). Untuk mengumpulkan data 

pada penelitian ini menggunakan angket dan nilai UTS mata pelajaran IPA 

semester Ganjil.  

Dengan demikian maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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      Bagan 2.3 Kerangka Berpikir 

Motivasi belajar 

(X1) 

1. Adanya hasrat dan keinginan 

berhasil;  

2. adanya  dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar; 

3. adanya harapan dan cita-cita 

masa depan; 

4. adanya penghargaan dalam 

belajar;  

5. adanya kegiatan yangmenarik 

dalam belajar;  

6. adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 

 

 

Fasilitas belajar  

(X2) 

1. Media pembelajaran 

2. Alat dan sumber belajar, 

meliputi: buku pelajaran, 

alat-alat praktikum, alat-

alat peraga, dan alat 

tulis. 

3. Perlengkapan sekolah, 

meliputi: ruang kelas, 

perpustakaan dan 

laboratorium IPA 

4. Penerangan 

 

 

 

 

 

Hasil belajar 

(Y) 

 

Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya minat dan motivasi dari diri 

siswa 

2. Fasilitas belajar IPA masih kurang 

3. Media maupun alat peraga masih kurang 

 

Motivasi Belajar, Fasilitas Belajar Dan Hasil Belajar IPA Kelas V SDN 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang 

Penelitian Korelasi 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015: 64).  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif adalah:  

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan 

hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Tugu Kota Semarang. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar dan 

hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Tugu Kota Semarang. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar, 

fasilitas belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan 

hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Tugu Kota Semarang dengan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  0,614 > 0,206. 

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi motivasi belajar terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Tugu Kota Semarang sebesar 37,7%. 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar dan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Tugu Kota Semarang dengan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  0,687 > 0,206. 

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Tugu Kota Semarang sebesar 47,2%. 

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar, fasilitas 

belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

0,754 > 0,206.  
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5.2 Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi guru  

Guru diharapkan mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang akan 

digunakan dengan fasilitas yang ada, dan juga mengoptimalkan fasilitas yang ada 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Secara tidak langsung hal ini 

akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa, karena fasilitas yg ada dapat 

mendukung dan mempermudah kegiatan belajar mengajar siswa, dengan 

demikian maka tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. 

b. Bagi siswa 

Siswa disarankan untuk meningkatkan prestasi belajar dengan cara menumbuhkan 

motivasi belajar dalam diri siswa, dengan cara: membiasakan diri untuk 

mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, agar tercipta 

rasa suka dan rasa keterikatan pada mata pelajaran IPA, sehingga siswa memiliki 

kesadaran untuk mempelajari dan memahami materi IPA yang akan dan telah 

disampaikan oleh guru dan pada akhirnya prestasi belajar IPA dapat dicapai 

dengan maksimal. 

c. Bagi Sekolah 

Sekolah disarankan untuk menambah dan melengkapi segala fasilitas belajar yang 

diperlukan para siswa khususnya mata pelajaran IPA sehingga dapat memudahkan 

dan melancarkan pelaksanaan pembelajaran dan prestasi belajar siswa dapat 

dicapai dengan maksimal. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil tersebut maka perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Misalnya faktor lingkungan 

belajar di rumah, faktor peranan orang tua dalam keluarga, serta faktor-faktor lain 

yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
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