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ABSTRAK 

Isnaini, Fitria. 2017. Pengaruh Motivasi dan Sumber Belajar terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota 

Tegal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Eka Titi 

Andaryani, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Drs. Suwandi, M.Pd. 

 

Kata kunci: hasil belajar; motivasi belajar; sumber belajar  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala SD Negeri Dabin II 

Kecamatan Margadana, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa SD kelas V 

tergolong rendah dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Tegal. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah motivasi belajar dan sumber 

belajar siswa yang kurang maksimal. Ada dua faktor yang memengaruhi 

keberhasilan belajar siswa, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

salah satunya adalah motivasi belajar, faktor eksternal salah satunya adalah 

sumber belajar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Adakah pengaruh 

motivasi dan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin 

II Kecamatan Margadana Kota Tegal?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh motivasi dan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal.   

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode ex post facto. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal sebanyak 349 siswa dengan jumlah sampel penelitian 194 

siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan 

jenis proportionate stratified random sampling. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan one sample t test, analisis korelasi sederhana, analisis 

regresi sederhana, analisis korelasi berganda, analisis regresi berganda (R), 

koefisien determinan (R
2
), dan uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar yang ditunjukkan dengan nilai thitung>ttabel 

(8,613>1,972) dengan pengaruh sebesar 27,9%; (2) ada pengaruh yang signifikan 

sumber belajar terhadap hasil belajar yang ditunjukkan dengan nilai thitung>ttabel 

(8,004>1,972) dengan pengaruh sebesar 25,00%; (3) ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara motivasi belajar dengan sumber belajar yang ditunjukkan 

dengan nilai rhitung>rtabel (0,813>0,140); (4) ada pengaruh yang signifikan motivasi 

belajar dan sumber belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar yang 

ditunjukkan dengan nilai Fhitung>Ftabel (39,677>3,064) dengan pengaruh sebesar 

29,4%. Disimpulkan bahwa motivasi belajar dan sumber belajar berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil belajar siswa Kelas V SD Negeri Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. Saran peneliti harus ada kerjasama yang baik 

antara guru, pihak sekolah, dan orang tua, tentang motivasi yang dimiliki siswa 

dalam belajar serta tentang penyediaan buku bacaan untuk siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk 

mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada 

pendahuluan akan diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin modern, pada era globalisasi seperti 

sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Peningkatan sumber daya manusia merupakan syarat mutlak untuk mencapai 

tujuan pembangunan. Salah satu program yang dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia adalah pendidikan. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan. 

Manusia akan lebih berkembang dengan adanya pendidikan.  

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita, hal ini berarti 

bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan berkembang dalam 

pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar 

dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan 

pendidikan yang sangat penting tersebut, telah diakui dan sekaligus memiliki 

legalitas yang sangat kuat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 disebutkan “Setiap warga negara berhak mendapat 



2 

 

 

pendidikan”. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 menyatakan 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. 

Pendidikan menyangkut kehidupan seluruh umat manusia yang 

digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah mencapai suatu kehidupan yang 

lebih baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Pasal 3 menyatakan 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Berdasarkan pengertian tujuan pendidikan nasional tersebut, disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadikan manusia 

bermartabat karena mempunyai ilmu, tetapi juga mempunyai kepribadian baik, 

yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negaranya. Pendidikan 

sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan 

pendidikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.  

Demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional, kegiatan pendidikan 

nasional dilaksanakan melalui tiga jalur, sebagaimana yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 10 disebutkan “Satuan 

pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan 

jenis pendidikan”.  
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 11 menyatakan 

“Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. 

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal 

adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Ketiga jalur pendidikan tersebut diharapkan mampu bekerjasama dengan 

baik agar tujuan pendidikan nasional terwujud.  Pendidikan tidak hanya didapat 

melalui pemberian materi yang dilakukan oleh guru di dalam ruang kelas saja, 

tetapi pendidikan juga dapat diperoleh dari keluarga dan lingkungan sekitar. 

Pendidikan tidak hanya selalu berhubungan dengan tugas seorang guru, tetapi 

pendidikan juga merupakan tugas keluarga terutama orangtua. Orangtua bisa ikut 

andil dalam keberhasilan belajar siswa, misalnya dengan menyediakan sumber-

sumber belajar untuk siswa. Sumber-sumber belajar yang digunakan untuk siswa 

dapat menunjang keberhasilannya dalam belajar, misalnya orangtua menyediakan 

berbagai buku yang bisa digunakan untuk menambah pengetahuan siswa, 

sehingga membuat hasil belajar siswa juga meningkat.  

Slameto (2010:2) menyatakan, “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan”. Syah (2013:68) menjelaskan, “Belajar secara umum merupakan 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai 

hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif”. 



4 

 

 

Belajar merupakan sebuah sistem yang memiliki unsur-unsur yang saling 

berkaitan sehingga dapat menghasilkan perubahan perilaku. Gagne (1997) dalam 

Rifa’i dan Anni (2016:70) membagi unsur belajar menjadi empat, yaitu: peserta 

didik, rangsangan atau stimulus, memori, dan respon. Kegiatan belajar akan 

terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara stimulus dan 

memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu sebelum dan sesudah adanya 

stimulus tersebut. 

Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan perilaku dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik (Purwanto, 2014:43). Perubahan-perubahan 

dalam aspek itu menjadi hasil dari proses belajar. Perubahan perilaku hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu, hasil belajar dapat berupa perubahan dalam 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sesuai dengan tujuan 

pengajarannya (Purwanto, 2014:44). Susanto (2014:5) menjelaskan, “Hasil belajar 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan”. 

Proses pembelajaran dinyatakan berhasil apabila sudah mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. Hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada 

tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apabila tujuan pembelajaran tersebut belum 

tercapai, maka perlu diadakan evaluasi agar tujuan pembelajaran tersebut dapat 

tercapai. Purwanto (2014:47) menjelaskan, “Evaluasi dimaksudkan sebagai 

cerminan untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan 

apakah proses belajar mengajar telah berlangsung efektif untuk memperoleh hasil 

belajar”. 
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Teori Gestalt (1912) dalam Susanto (2014:12) menyatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perkembangan, perkembangan tersebut memerlukan 

sesuatu yang baik dari diri siswa maupun lingkungan. Susanto (2014:12) 

menyatakan 

Berdasarkan teori ini hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, 

siswa itu sendiri dan lingkungannya. Pertama, siswa; dalam arti 

kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, minat, 

dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Kedua, 

lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas 

guru, sumber-sumber belajar, metode, serta dukungan lingkungan 

keluarga. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor siswa dan faktor 

lingkungan. Faktor siswa salah satunya adalah motivasi belajar dan faktor 

lingkungan siswa salah satunya adalah sumber belajar. Hal ini berarti hasil belajar 

dipengaruhi oleh motivasi belajar yang timbul dari diri siswa dan sumber-sumber 

belajar yang dimilikinya. Motivasi menjadi salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh dengan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Ketika motivasi 

siswa dalam belajar tinggi, akan berakibat pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

Sumber-sumber belajar yang digunakan siswa akan menunjang hasil belajarnya. 

Kedua hal tersebut yaitu motivasi dan sumber belajar akan berpengaruh baik 

terhadap hasil belajar siswa. 

Sardiman (2014:40) mengemukakan bahwa seseorang akan berhasil dalam 

belajar kalau dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar, hal tersebut merupakan 

prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan pendidikan serta pengajaran. 

Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi. Uno 

(2014:1) menyatakan, “Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari 

luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 
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ditetapkan sebelumnya”. Motivasi merupakan salah satu hal yang terpenting 

dalam belajar serta memiliki peranan dalam menunjang keberhasilan belajar 

siswa.  

Motivasi memiliki peranan penting yaitu berupa daya penggerak psikis 

dan motivasi memegang peranan penting dalam memberikan gairah, semangat, 

dan rasa senang (Siregar dan Nara, 2015:51). Daya penggerak psikis akan 

menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan belajar demi 

mencapai satu tujuan, sehingga siswa yang mempunyai motivasi tinggi, 

mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa, apabila siswa mempunyai semangat atau 

motivasi belajar yang tinggi, maka akan terjadi kegiatan belajar sehingga hasil 

belajar siswa baik. Sebaliknya, apabila siswa tidak memiliki motivasi belajar, 

maka tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri siswa tersebut. Apabila motivasi 

peserta didik rendah, maka diasumsikan bahwa hasil belajar siswa yang 

bersangkutan akan rendah. 

Kurang termotivasinya siswa dalam belajar dikarenakan berbagai faktor, 

baik dari dalam siswa maupun luar siswa. Faktor-faktor tersebut antara lain siswa 

yang kurang semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar, kurang bimbingan 

belajar dari keluarga, kurangnya pujian dan hadiah dari guru, serta guru kurang 

variasi dalam pembelajaran. Hal ini dirasa siswa kurang bersemangat dalam 

belajar, sehingga sebagian siswa mempunyai nilai hasil belajar yang kurang 

maksimal. Tanda siswa yang kurang motivasi belajar dapat dilihat saat mereka 

mengikuti pembelajaran, contohnya malu menjawab saat ditanya guru, kurang 

partisipasi dalam kelompok, mudah mengeluh, sulit menerima materi dari guru, 
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dan sebagainya. Tanda semacam ini yang sangat dikeluhkan guru saat 

berlangsungnya pembelajaran.  

Pembelajaran akan berjalan dengan baik, jika siswa mampu menguasai 

materi dengan baik. Penguasaan materi didukung oleh tingkat pengetahuan siswa 

yang luas terhadap materi tersebut. Pengetahuan yang luas bisa diperoleh dengan 

cara membaca buku. Buku merupakan salah satu sumber belajar yang mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Association for Education and Communication Technology (AECT) dalam 

Prastowo (2015:34) menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

sengaja direncanakan untuk keperluan pembelajaran (resources by design). 

Sumber belajar digunakan untuk mempermudah siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran, dengan adanya sumber belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran, maka diharapkan dapat mengoptimalkan hasil belajar.  

Sumber belajar memiliki berbagai kategori, di antaranya adalah tempat 

atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, bahan, buku, peristiwa, dan fakta 

yang terjadi (Hamdani, 2011:119). Sumber belajar memiliki kategori-kategori 

yang mendukung untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Sumber belajar 

akan menjadi bermakna bagi siswa maupun guru, apabila sumber belajar 

diorganisasi melalui rancangan yang memungkinkan seseorang dapat 

memanfaatkannya. Jika tidak, tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, 

dan buku tidak berarti. Salah satu sumber belajar yang digunakan untuk 

menambah tingkat keberhasilan belajar siswa adalah buku. 

Sitepu (2012:23) menyatakan, “Buku merupakan media yang dapat 

memuat dan menyajikan berbagai informasi dan berbagai keperluan”. Sesuai 
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dengan pernyataan tersebut, buku merupakan suatu lembaran yang berisi tulisan 

atau gambar, informasi, maupun keperluan-keperluan tertentu yang dijilid menjadi 

satu. Buku merupakan salah satu sumber belajar untuk siswa, dengan buku ia 

dapat memeroleh informasi yang luas sesuai dengan apa yang ia baca. Buku 

memberikan pengetahuan kepada siswa, sehingga dengan pengetahuan tersebut 

siswa akan terbantu dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Siswa yang sering 

membaca buku pasti memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan 

siswa yang jarang membaca buku. Sesuai dengan hal tersebut, siswa harus 

dibiasakan untuk membaca buku, bukan hanya buku pelajaran saja melainkan 

segala jenis buku, sehingga ia akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang 

luas. Wawasan yang luas tersebut dapat mempermudah siswa dalam belajar. 

Apabila siswa mudah dalam belajar, maka akan berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya. 

Menurut hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah yang ada di 

Dabin II Kecamatan Margadana bahwa tingkat hasil belajar siswa tergolong 

rendah dibanding dengan kecamatan lain di Kota Tegal. Menurut penuturannya, 

hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan siswa yang sebagian besar 

orangtuanya bekerja di luar Kota Tegal. Siswa kurang mendapatkan perhatian dari 

orangtua yang menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam belajar. Kurangnya 

motivasi membuat proses pembelajaran terganggu, ditambah dengan kurang 

minatnya siswa dalam membaca buku. Motivasi yang rendah pada diri siswa 

membuat mereka malas untuk belajar, hal ini bisa dilihat ketika sekolah, siswa 

terlambat masuk sekolah, buku pelajaran tertinggal di rumah, dan sebagainya. 

Bentuk-bentuk perilaku yang kurang baik tersebut dapat memengaruhi aktivitas 
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belajar siswa yang akhirnya menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa di 

sekolah. 

Siswa mulai memahami sesuatu ketika ia memasuki usia sekolah dasar, 

pada masa sekolah dasar inilah ia menerima perkembangan-perkembangan yang 

membantu dirinya menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Selain itu pada 

masa sekolah dasar ini pula, siswa sudah siap menjelajahi lingkungannya, karena 

ia tidak puas hanya sebagai penonton saja melainkan ingin mengetahui 

lingkungannya, tata kerjanya, bagaimana perasaan-perasaan serta bagaimana ia 

dapat menjadi bagian dari lingkungannya. Apalagi pada masa-masa usia kelas 

tinggi, yang mana pada masa ini sikap siswa terhadap otoritas terutama otoritas 

orangtua dan guru dapat diterima asalkan adil dan dijalankan dengan jelas 

(Djamarah, 2011:128). Oleh karena itu, siswa akan melihat lingkungan di sekitar 

mereka dan menerapkan apa yang mereka lihat. Jadi, agar siswa bisa memeroleh 

hasil belajar yang baik, harus ditumbuhkan terlebih dahulu motivasi yang baik 

dari orangtua maupun lingkungan sekitar siswa. Orangtua dapat memberikan 

pengarahan dan semangat yang baik kepada siswa dalam belajar. Hal ini bisa 

diwujudkan dengan orangtua memberikan perhatian, misalkan membantu siswa 

yang kesusahan dalam mengerjakkan tugas sekolah dan juga memberikan buku-

buku yang dapat menunjang siswa untuk meningkatkan hasil belajar di sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa hasil belajar siswa akan 

baik jika faktor-faktor yang memengaruhi itu dapat diterapkan dengan baik. Hasil 

belajar akan baik jika siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi serta adanya 

dukungan sumber belajar terutama buku yang bisa digunakan untuk memperluas 

pengetahuannya. 
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Penelitian yang relevan dengan masalah tersebut yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Mutmainah (2014) dari Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 19 Jakarta” berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa motivasi belajar mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar siswa pada bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. 

Motivasi belajar siswa MTs N 19 Jakarta tinggi. Hasil belajar siswa MTs N 19 

Jakarta berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai 

rhitung sebesar 0,4231. Jika nilai rhitung dibandingkan dengan nilai rtabel yang didapat 

sebesar 0,354 pada taraf signifikan 5%, dapat disimpulkan bahwa nilai rhitung> 

rtabel, begitu juga dengan hasil uji t dimana thitung lebih besar dari ttabel (4,00>2,84) 

dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa pada bidang studi SKI di MTs Negeri 19 

Jakarta. Signifikasinya masuk pada kategori sedang, yaitu pada kisaran atau skala 

antara 0,40-0,69.  

Fudayanti (2011) dari Universitas Negeri Semarang dengan judul 

“Pengaruh Sumber Belajar dan Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati Tahun Ajaran 

2009/2010”. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X MAN 1 Pati Tahun 

2009/2010 sebanyak 119 siswa yang tersebar dalam 5 kelas. Terdapat tiga 

variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: sumber belajar (X1), kemandirian 

belajar (X2) dan prestasi belajar (Y). Pengumpulan data diambil melalui angket 

dan dokumentasi. Uji Instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. 
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Analisis data menggunakan analisis deskriptif presentase dan analisis regresi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh model regresi Y= 

46,204+0,143X1+0,140X2, uji parsial dan simultan diperoleh signifikansi 

0,000<0,05. Besarnya pengaruh sumber belajar dan kemandirian belajar siswa 

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X MAN 1 Pati Tahun Ajaran 

2009/2010 adalah sebesar 17,4% dan 18,8% sisanya dipengaruhi faktor lain yang 

tidak dikaji. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

pengaruh sumber belajar dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas X MAN 1 Pati Tahun 2009/2010 secara parsial maupun 

simultan.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai motivasi belajar, sumber belajar, dan hasil belajar dengan judul 

“Pengaruh Motivasi dan Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal”. Sumber belajar dalam 

penelitian ini hanya terfokus pada buku. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah-masalah tentang 

hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh dua hal yaitu siswa dan lingkungan. 

Pengaruh dari siswa berupa kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, 

motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. Pengaruh dari 

lingkungan berupa sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, 

sumber-sumber belajar, metode, serta dukungan lingkungan keluarga. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat hal-hal yang dapat memengaruhi hasil 
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belajar siswa. Pengaruh tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa apabila 

dilaksanakan dengan baik, tetapi apabila pengaruh tersebut tidak dilaksanakan 

maka berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari kesalahpahaman 

maksud dan tujuan penelitian agar lebih efektif dan efesien. Oleh karena itu, 

peneliti perlu membatasi masalah sebagai berikut. 

(1) Sumber belajar yang diteliti adalah buku pelajaran dan nonpelajaran. 

(2) Hasil belajar pada aspek kognitif siswa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil Penilaian Tengah Semester (PTS) genap tahun ajaran 2016/2017. 

 

1.4 Paradigma Penelitian  

Paradigma penelitian digunakan untuk mempermudah peneliti dalam 

mengetahui gambaran hubungan antar variabel yang akan diteliti. Penelitian ini 

menggunakan model ganda dengan dua variabel independen. Pada model ini 

terdapat dua variabel independen yaitu motivasi belajar dan sumber belajar serta 

satu dependen yaitu hasil belajar. Paradigma ini mempunyai 3 rumusan masalah 

deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif (3 korelasi sederhana dan 1 korelasi 

ganda) dalam (Sugiyono, 2014:70). Bentuk paradigma dapat dilihat di Bagan 1.1. 

           r1 

 r3      

Bagan 1.1 Model Hubungan Ganda dengan Dua Variabel Independen 

X1 

X1 
Y 

Y 

 

X2 

X2 

r2 

R 
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Keterangan: 

X1 = Motivasi Belajar 

X2 = Sumber Belajar  

Y = Hasil Belajar 

r1 = Korelasi antara X1 dengan Y 

r2 = Korelasi antara X2 dengan Y 

r3 = Korelasi antara X1 dengan X2 

R = Korelasi antara X1 dan X2 dengan Y 

(Sugiyono, 2014:70). 

Model hubungan ganda dengan dua variabel independen X1 dan X2, dan 

satu variabel dependen Y. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan 

Y, menggunakan teknik korelasi sederhana. Untuk mencari hubungan X1 dengan 

X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi ganda. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah digunakan untuk mengetahui apa yang akan diteliti dan 

dapat dijadikan pedoman penelitian. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Seberapa tinggi motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal? 

(2) Seberapa tinggi sumber belajar yang digunakan siswa kelas V SD Negeri 

Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal? 

(3) Seberapa tinggi hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal? 
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(4) Adakah hubungan antara motivasi dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal? 

(5) Adakah hubungan antara sumber belajar dan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal? 

(6) Adakah hubungan antara motivasi belajar dan sumber belajar siswa kelas V 

SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal? 

(7) Adakah hubungan motivasi dan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal? 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum merupakan tujuan penelitian yang dilihat dari sudut pandang secara luas. 

Tujuan khusus adalah tujuan penelitian dari sudut pandang yang lebih sempit. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitian akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1.6.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang mencakup semua tujuan penelitian, 

sehingga semua tujuan penelitian terangkum dalam tujuan umum. Tujuan umum 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara motivasi dan 

sumber belajar dengan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. 

1.6.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus berisi tentang hal-hal lebih rinci yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Tujuan khusus merupakan uraian yang lebih detail dari tujuan umum. 
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Tujuan khusus dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah 

dibuat oleh peneliti. Uraiannya sebagai berikut. 

(1) Mendeskripsi tingkat motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(2) Mendeskripsi tingkat sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(3) Mendeskripsi tingkat hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(4) Mendeskripsi ada tidaknya hubungan antara motivasi dan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(5) Mendeskripsi ada tidaknya hubungan antara sumber belajar dan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(6) Mendeskripsi ada tidaknya hubungan antara motivasi belajar dan sumber 

belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(7) Mendeskripsi ada tidaknya hubungan motivasi dan sumber belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota 

Tegal. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menggambarkan kegunaan yang dapat diambil dari 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Manfaat yang diperoleh 

dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1.7.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan 

pengetahuan akademik. Uraian tentang manfaat teoritis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan 

terhadap ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan sekolah dasar. 

(2) Memberi gambaran tentang pengaruh antara motivasi dan sumber belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. 

(3) Menambah referensi bahan kajian penelitian lanjutan di bidang psikologi 

pendidikan. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat yang secara langsung diterima oleh 

seseorang maupun suatu lembaga dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Manfaat praktis penelitian ini ditujukan bagi guru, orangtua, sekolah, dan peneliti. 

Penjelasan tentang manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1.7.2.1 Bagi Guru 

Meningkatnya mutu pembelajaran di sekolah serta dapat terjalin hubungan 

yang baik antara guru dengan orangtua, sehingga keduanya dapat memberikan 

motivasi dan perhatian baik dalam pendidikan maupun perkembangan sosialnya. 

1.7.2.2 Bagi Orangtua 

Meningkatnya tanggung jawab dalam memberikan perhatian dan motivasi 

yang baik kepada siswa serta dapat meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam 
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menyediakan sumber belajar terutama buku-buku yang dapat membantu siswa 

dalam meningkatkan hasil belajar di sekolah. 

1.7.2.3 Bagi Sekolah 

Memberi informasi mengenai pengaruh motivasi dan sumber belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal 

dan hasil penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh guru-guru lain. 

1.7.2.4 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang pengaruh motivasi dan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa serta 

dapat dijadikan rujukan untuk peneliti-peneliti berikutnya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan bab kedua skripsi yang mengantarkan pembaca untuk 

mengetahui teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang disajikan pada 

bagian kajian teori. Pada bagian ini akan dijelaskan pula tentang kajian empiris 

berupa penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, penelitian 

tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan skripsi. Terdapat pula kerangka 

berpikir dan hipotesis penelitian yang berupa jawaban sementara atas rumusan 

masalah.  

 

2.1 Kajian Teori 

Bagian ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan. Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah hakikat hasil belajar, motivasi belajar, sumber belajar, dan hubungan 

antarvariabel. Penjelasan mengenai teori-teori dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada uraian berikut. 

2.1.1 Hakikat Hasil Belajar 

Bagian ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan hasil belajar. 

Teori-teori hasil belajar berupa teori tentang belajar, hasil belajar, domain hasil 

belajar, macam-macam hasil belajar, dan faktor-faktor yang memengaruhi hasil 

belajar. Penjelasan mengenai teori-teori hakikat hasil belajar dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada uraian berikut. 
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2.1.1.1 Belajar 

Belajar merupakan kegiatan pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di 

sekolah. Siregar dan Nara (2015:3) menjelaskan, “Belajar merupakan sebuah 

proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur 

hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat”. Spears 

(1955) dalam Hamdani (2011:20) mengatakan, “Belajar adalah mengamati, 

membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti 

petunjuk”. Gagne (1977) yang dikutip oleh Rifa’i dan Anni (2016:68) 

menjelaskan, “Belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia 

yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak 

berasal dari proses pertumbuhan”.  

Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya 

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Siregar dan Nara (2015:3) menjelaskan 

bahwa perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun yang menyangkut 

nilai dan sikap (afektif). Slameto (2010:2) menyatakan, “Belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. Ahmadi dan Supriyono (2013:128) 

menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memeroleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.  

Seseorang yang telah melakukan proses belajar akan memiliki ciri-ciri 

perubahan pada tingkah lakunya. Ciri-ciri perubahan tingkah laku tersebut 
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dijelaskan oleh Slameto (2010:3-5): (1) Perubahan yang terjadi secara sadar; (2) 

perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional; (3) perubahan dalam 

belajar bersifat positif dan aktif; (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat 

sementara; (5) perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah; serta (6) perubahan 

mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Perubahan tingkah laku yang pertama adalah perubahan terjadi secara sadar, 

berarti seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, sekurang-

kurangnya ia merasakan telah terjadi suatu perubahan dalam dirinya. Perubahan 

yang kedua adalah perubahan dalam belajar bersifat fungsional, artinya satu 

perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan 

berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Perubahan tingkah 

laku yang ketiga adalah perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, 

maksudnya perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk 

memeroleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan dalam belajar 

bukan bersifat sementara, berarti seseorang yang telah belajar akan bersifat 

menetap atau permanen. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, berarti 

perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan 

tingkah laku yang terakhir adalah perubahan mencakup seluruh aspek tingkah 

laku. Aspek tingkah laku tersebut adalah sikap kebiasaan, keterampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya. 

Gagne (1977) dalam Rifa’i dan Anni (2016:70) menjelaskan, “Belajar 

merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku”. Beberapa unsur yang 

dimaksud adalah peserta didik, rangsangan, memori, dan respon.  
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Peserta didik merupakan seseorang yang sedang melakukan suatu kegiatan 

belajar. Pelaksanaan kegiatan belajar seseorang memerlukan sebuah stimulus, 

stimulus merupakan sebuah rangsangan pengindraan peserta didik. Agar peserta 

didik tersebut dapat belajar secara optimal, maka ia harus memfokuskan pada 

stimulus yang diamati. Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan 

mendorong memori yang memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Memori 

yang ada pada peserta didik berisi berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya. Peserta didik tersebut 

mendapatkan stimulus dan kemudian mendapatkan pengetahuan yang ia terima 

dari kegiatan belajar, ia akan mengalami perubahan perilaku yang dihasilkan dari 

kegiatan belajar. Hal ini disebut dengan respon, respon merupakan perubahan 

perilaku peserta didik yang dapat dilihat diakhir kegiatan belajar. 

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut, disimpulkan bahwa unsur-unsur 

belajar mengandung empat komponen yaitu: (1) peserta didik; (2) rangsangan; (3) 

memori; dan (4) respon. Kegiatan belajar akan memunculkan aktivitas belajar 

yang terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara stimulus baru 

dengan memori yang dimiliki, maka akan menghasilkan respon yang ditandai 

dengan adanya perubahan perilaku. 

Prinsip-prinsip belajar diklasifikasikan menjadi empat yaitu: berdasarkan 

prasyarat yang diperlukan untuk belajar, sesuai hakikat belajar, sesuai 

materi/bahan yang harus dipelajari, dan syarat keberhasilan belajar (Slameto, 

2010:27-8). Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar, setiap siswa 

diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat dan bimbingan untuk 

mencapai tujuan instruksional, selain itu dalam belajar harus menimbulkan 
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reinforcement, motivasi yang kuat, lingkungan yang menantang, serta perlu 

adanya interaksi siswa dan lingkungannya.  

Hakikat belajar pada dasarnya harus bertahap sesuai dengan 

perkembangannya, belajar juga merupakan proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, 

discovery, dan saling berhubungan antara pengertian yang satu dengan pengertian 

yang lain, sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan. Jika disesuaikan 

dengan materi/bahan yang harus dipelajari, belajar bersifat keseluruhan dan materi 

itu harus memiliki struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah 

menangkap pengertiannya, serta dapat mengembangkan kemampuan tertentu 

sesuai dengan tujuan yang harus dicapainya. Syarat keberhasilan belajar didukung 

sarana yang cukup dan repetisi atau pengulangan materi.  

Berdasarkan uraian tentang pengertian belajar, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu seperti mengamati, membaca, 

mencoba sesuatu pada dirinya sendiri, dan mengikuti aturan yang berlaku, 

sehingga akan berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

tersebut berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang berlangsung secara 

lama. Kegiatan belajar akan menghasilkan perubahan perilaku pada siswa, hal ini 

dikarenakan dalam kegiatan belajar terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan. 

Kegiatan belajar akan berhasil jika memerhatikan prinsip-prinsip dalam belajar. 

Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan dengan baik, agar hasil yang didapat 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh guru maupun siswa.  

2.1.1.2 Hasil Belajar 

Proses pendidikan selalu ada input (masukan) berupa siswa, kemudian 

dilakukan proses atau pembelajaran yang akhirnya menghasilkan output 
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(keluaran) berupa lulusan yang memeroleh hasil belajar yang diinginkan. Hasil 

belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu 

“hasil” dan “belajar” (Purwanto, 2014:44-5). Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses 

yang mengakibatkan berubahnya input fungsional. Belajar dilakukan untuk 

mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan 

perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar siswa, hasil belajar 

yang baik didapat siswa melalui proses pembelajaran yang baik. 

Hasil belajar atau perubahan perilaku yang menimbulkan kemampuan dapat 

berupa hasil utama pengajaran (instructional effect) maupun hasil sampingan 

pengiring (nurturant effects). Hasil utama pengajaran adalah kemampuan hasil 

belajar yang memang direncanakan untuk diwujudkan dalam kurikulum dan 

tujuan pembelajaran. Hasil pengiring adalah hasil belajar yang dicapai namun 

tidak direncanakan untuk dicapai (Purwanto, 2014:49). Winkel (1996) dalam 

Purwanto (2014:45) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Rifa’i dan Anni 

(2016:71) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Sudjana (2016:22) 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Purwanto (2014:49) 

menjelaskan, “Hasil belajar adalah perwujudan kemampuan-kemampuan akibat 

perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan”. Kemampuan-

kemampuan tersebut menyangkut domain kognitif, domain afektif, dan domain 

psikomotor. 
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Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Purwanto 

(2014:44) menjelaskan, “Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut 

diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan 

memenuhi syarat”. Oleh karena itu, tes hasil belajar sebagai alat untuk mengukur 

hasil belajar harus dapat mengukur apa yang ada dalam proses pembelajaran 

sesuai dengan tujuan instruksional yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku 

(Zainul dan Nasoetion 1996 dalam Purwanto, 2014:45).  

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang 

mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya 

tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada 

tujuan pendidikannya. Hasil belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dimaksudkan 

sebagai cermin untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah 

tercapai dan apakah proses belajar mengajar telah berlangsung efektif untuk 

memeroleh hasil belajar (Purwanto, 2014:47). 

Berdasarkan uraian tentang pengertian hasil belajar, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan perwujudan kemampuan akibat proses belajar 

dalam bentuk pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa sehingga terjadi 

perubahan perilaku. Hasil belajar mencakup tiga domain yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Hasil belajar perlu diadakan evaluasi, untuk mengetahui 

apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. 

2.1.1.3 Domain Hasil Belajar 

Domain hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang akan diubah 

dalam proses pendidikan. Apabila terdapat usaha memudahkan, memahami, dan 
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mengukur perubahan perilaku, maka perilaku kejiwaan manusia dibagi menjadi 

tiga domain yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. 

Belajar menimbulkan perubahan perilaku, yang berarti hasil belajar merupakan 

hasil perubahan perilakunya. Oleh karena itu, perubahan perilaku menunjukkan 

perubahan perilaku kejiwaan. Perilaku kejiwaan meliputi domain kognitif, domain 

afektif, dan domain psikomotorik (Purwanto, 2014:48).  

Bloom (1956) dalam Purwanto (2014:50-1) mengklasifikasikan kemampuan 

kognitif kedalam enam taksonomi yaitu menghafal, pemahaman, penerapan, 

analisis, sisntesis, dan evaluasi. Domain kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi (Sudjana, 2016:22). Kedua 

aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya 

termasuk kognitif tingkat tinggi.  

Pengetahuan merupakan tipe hasil belajar yang paling rendah dalam domain 

kognitif. Siswa akan mendapatkan pengetahuan setelah guru melaksanakan proses 

pembelajaran. Pengetahuan tersebut akan dipelajari oleh siswa, sehingga akan 

lebih memahami pengetahuan yang telah diajarkan. Pemahaman tersebut akan 

lebih bermakna jika siswa menerapkannya dalam situasi tertentu. Artinya, apa 

yang dipahami oleh siswa diterapkan pada situasi kongkret dikehidupannya. Hal 

tersebut membuat siswa dapat menganalisis sesuatu dari pemahaman dan 

pengetahuan yang ia dapatkan dengan hal kongkret yang ia temui di lingkungan. 

Hasil analisis yang dilakukan oleh siswa, kemudian dibentuk menjadi sebuah 

pemahaman baru. Pemahaman baru tersebut kemudian dievaluasi. Evaluasi 

merupakan tipe hasil belajar yang paling tinggi dalam domain kognitif. 
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Domain afektif berkenaan dengan sikap. Ada beberapa jenis kategori ranah 

afektif sebagai hasil belajar, yaitu reciving/attending (penerimaan), responding 

atau jawaban, valuing (penilaian), organisasi, dan karakteristik nilai atau 

internalisasi nilai (Sudjana, 2016:30). Domain afektif memiliki lima aspek yang 

saling berhubungan. Pertama, siswa akan menerima rangsangan dari luar dalam 

bentuk masalah, situasi, dan gejala. Penerimaan rangsangan tersebut akan 

menghasilkan suatu reaksi, kemudian reaksi tersebut akan dinilai. Penilaian ini 

berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus yang 

diberikan. Evaluasi ini termasuk di dalamnya ketersediaan menerima nilai. 

Kemudian nilai tersebut dikembangkan ke dalam suatu sistem organisasi, 

termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain. Hubungan nilai tersebut kemudian 

dipadukan. Keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

memengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

Sudjana (2016:31-2) menjelaskan enam aspek dalam domain psikomotorik 

yaitu:  

Aspek dalam domain psikomotorik terdapat gerakan refleks 

(keterampilan pada gerakan yang tidak sadar);  keterampilan pada 

gerakan-gerakan dasar; kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya 

membedakan visual, membedakan auditif, motoris, dan lain-lain; 

kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan, gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana 

sampai pada keterampilan yang kompleks; dan kemampuan yang 

berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti gerakan ekspresif 

dan interpretatif. 

Ketiga domain tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Penelitian ini 

hanya mengambil aspek kognitifnya saja. Diantara ketiga domain itu, domain 

kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh guru di sekolah, karena berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Oleh karena 
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itu, peneliti hanya meneliti domain kognitif saja. Domain kognitif dalam 

penelitian ini mengambil hasil belajar siswa berupa nilai hasil Penilaian Tengah 

Semester (PTS) genap tahun 2016/2017 siswa kelas V SD Negeri Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

2.1.1.4 Macam-macam Hasil Belajar 

Macam-macam hasil belajar menurut Susanto (2014:6-11) meliputi 

pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotor), dan 

sikap siswa (aspek afektif). Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Konsep merupakan 

sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu 

pengertian. Jadi, pemahaman konsep adalah seberapa besar siswa mampu 

menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan guru atau seberapa 

jauh siswa mengerti tentang gagasan atau suatu pengertian berupa hasil penelitian 

atau observasi langsung yang telah dilakukan. Orang yang telah memiliki konsep, 

berarti orang tersebut telah memiliki pemahaman yang jelas tentang suatu konsep 

atau citra. Cara mengukur hasil belajar siswa yang berupa pemahaman konsep, 

yaitu dengan melakukan evaluasi produk. Evaluasi produk dapat dilaksanakan 

dengan mengadakan berbagai macam tes, baik secara lisan maupun tertulis. 

Pembelajaran di sekolah dasar pada umumnya tes diselenggarakan dalam berbagai 

bentuk ulangan, baik ulangan harian, ulangan semesteran, maupun ulangan 

umum. Bentuk atau macam hasil belajar yang kedua adalah keterampilan proses. 

Keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Macam-
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macam hasil belajar yang terakhir yaitu sikap. Sikap merupakan kecenderungan 

untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap 

dunia sekitarnya baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. 

Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang. Domain yang 

sangat berperan dalam hasil belajar siswa adalah pemahaman konsep dan domain 

kognitif. 

2.1.1.5 Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Peristiwa belajar yang dialami siswa dapat diamati dari perbedaan perilaku 

sebelum dan sesudah ia belajar. Peristiwa belajar akan menghasilkan hasil belajar. 

Siswa mendapat hasil belajar baik maupun tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor. 

Berdasarkan teori Gestalt (1912) dalam Susanto (2014:12) hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu: 

Pertama, siswa; dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku 

intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun 

rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi 

guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan 

lingkungan, keluarga, dan lingkungan. 

Rifa’i dan Anni (2016:83-4) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

dapat memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar siswa yaitu kondisi 

internal dan eksternal siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik (kesehatan 

organ tubuh), kondisi psikis (kemampuan intelektual dan emosional), serta 

kondisi sosial (kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan). Kondisi eksternal 

mencakup variasi dan tingkat kesulitan materi belajar yang dipelajari, tempat, 

iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat. Oleh karena itu, 

sebagai seorang guru yang baik harus memerhatikan kemampuan internal siswa 

dan situasi stimulus di luar siswa, agar hasil yang diperoleh siswa dapat maksimal.  
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Wasliman (2007) dalam Susanto (2014:12) menyatakan bahwa hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

memengaruhi baik internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor 

yang bersumber dari diri siswa dalam memengaruhi belajarnya, meliputi 

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

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar siswa yang memengaruhi hasil belajar, meliputi keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.  

Hasil belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya 

terdapat sejumlah faktor yang saling memengaruhi. Tinggi rendahnya hasil belajar 

siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari diri 

siswa maupun dari luar siswa. Faktor yang berasal dari siswa salah satunya adalah 

motivasi belajar. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa adalah 

sumber-sumber belajar. 

2.1.2 Motivasi Belajar 

Bagian ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan motivasi 

belajar. Teori-teori tersebut seperti pengertian motivasi belajar, prinsip-prinsip 

motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, faktor-faktor yang memengaruhi 

motivasi belajar, macam-macam motivasi belajar, ciri-ciri motivasi belajar, serta 

dimensi dan indikator motivasi belajar. Penjelasan mengenai teori-teori motivasi 

belajar dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut.  

2.1.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari bahasa Latin “movere” yang berarti menggerakkan. 

Kata “motif” dapat diartikan sebagai keadaan dalam pribadi orang yang 
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mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai 

suatu tujuan (Suryabrata, 2015:70). Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak 

dari dalam dan di dalam subjek itu sendiri untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal dari kata “motif” itu, motivasi dapat 

diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Motif menjadi aktif pada saat-

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan 

atau mendesak. Berdasarkan pengertian tersebut, makna motivasi menjadi 

berkembang.  

Slavin (1994) dalam Rifa’i dan Anni (2016:105) menyatakan, “Motivasi 

merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara 

perilaku seseorang secara terus-menerus”. Uno (2014:23) menyatakan, “Motivasi 

belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung”. Sardiman (2014:75) 

menyatakan, “Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat 

nonintelektual”. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang, dan semangat untuk belajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut, disimpulkan bahwa motivasi belajar 

merupakan perubahan energi dalam diri seorang siswa yang dapat menimbulkan 

dorongan untuk mencapai tujuan belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan 

memiliki dorongan dan semangat yang besar dalam belajar, sebaliknya siswa yang 

memiliki motivasi rendah akan memiliki dorongan dan semangat yang rendah 

dalam belajar. hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

diperoleh siswa dalam belajar. 



31 

 

 

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Motivasi 

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar 

seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi 

berarti tidak ada kegiatan belajar. Djamarah (2011:152-6) menyebutkan bahwa 

prinsip motivasi belajar yaitu (1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang 

mendorong aktivitas belajar, (2) Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi 

ekstrinsik dalam belajar, (3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, 

(4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, dan (5) Motivasi 

dapat memupuk optimisme dalam belajar, dan motivasi melahirkan prestasi 

belajar.  

Prinsip yang paling utama adalah motivasi sebagai dasar penggerak 

mendorong aktivitas belajar. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada 

pendorong yang menyebabkan seseorang tersebut tergerak untuk melakukan 

aktivitas belajar. Prinsip motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi 

ekstrinsik dalam belajar. Siswa yang belajar berdasarkan motivasi intrinsik sangat 

sedikit terpengaruh dari luar. Siswa belajar bukan terpengaruh dari nilai tinggi, 

mengharap pujian, dan mengharap hadiah, tapi untuk memeroleh ilmu sebanyak-

banyaknya. Maka motivasi intrinsik lebih utama dalam belajar.  

Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Setiap orang senang 

dihargai dan tidak suka dihukum. Memuji orang lain berarti memberikan 

penghargaan. Hal ini memberikan semangat untuk lebih meningkatkan prestasi. 

Berbeda dengan pujian, hukuman diberikan kepada siswa untuk memberhentikan 

perilaku negatifnya. Prinsip selanjutnya adalah motivasi berhubungan erat dengan 

kebutuhan dalam belajar. Kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh siswa adalah 
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keinginannya untuk meguasai sejumlah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, siswa 

perlu mendapatkan kebutuhan yang wajar dalam belajarnya. Selain itu, motivasi 

dapat memupuk optimisme dalam belajar. Siswa yakin dapat menyelesaikan 

setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga menghasilkan prinsip motivasi yang 

terakhir yaitu prestasi dalam belajar.  

Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi 

siswa atau tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Hamalik (2012:181) 

mengklasifikasikan prinsip-prinsip motivasi menjadi tujuh belas yaitu: (1) pujian 

lebih efektif daripada hukuman; (2) semua siswa mempunyai kebutuhan 

psikologis yang harus mendapat pemuasan; (3) motivasi yang berasal dari dalam 

individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar, (4) jawaban 

yang serasi, memerlukan usaha penguatan; (5) motivasi mudah menjalar dan 

menyebar luas terhadap orang lain; (6) pemahaman yang jelas terhadap tujuan 

belajar akan merangsang motivasi; (7) tugas yang bersumber dari diri sendiri akan 

menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakannya ketimbang bila tugas 

itu dipaksakan guru; (8) pujian yang datangnya dari luar kadang diperlukan dan 

efektif untuk merangsang minat yang sebenarnya; (9) teknik dan prosedur 

mengajar yang bermacam-macam adalah efektif untuk memelihara minat siswa; 

(10) minat khusus yang dimiliki oleh siswa berdaya guna untuk mempelajari hal-

hal lainnya; (11) kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang minat siswa yang 

lemah mungkin kurang berharga bagi para siswa yang tergolong pandai; (12) 

tekanan dari kelompok siswa umumnya lebih efektif dalam memotivasi 

dibandingkan dengan tekanan atau paksaan dari orang dewasa; (13) motivasi yang 

tinggi erat hubunganya dengan kreativitas siswa; (14) kecemasan akan 
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menimbulkan kesulitan belajar; (15) kecemasan dan frustasi dapat membantu 

siswa berbuat lebih baik; (16) tugas yang terlalu sukar dapat mengakibatkan 

frustasi sehingga dapat menuju kepada demoralisasi; dan (17) tiap siswa 

mempunyai tingkat frustasi dan toleransi yang berlainan. 

Berdasarkan uraian tersebut membuktikan pentingnya motivasi dalam 

mendorong aktivitas seseorang, sehingga timbul kesadaran untuk melakukan 

suatu aktivitas itu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan mendapat 

kepuasaan dengan aktivitas yang  dilakukan. Tercapainya tujuan tersebut akan 

berpengaruh terhadap hasil yang didapat. Oleh karena itu,  dapat disimpulkan 

bahwa prinsip-prinsip motivasi yaitu (1) motivasi menumbuhkan optimisme; (2) 

keberadaan akan pentingnya minat; (3) pujian lebih efektif daripada hukuman; 

dan (4) mendorong untuk melakukan aktivitas. 

2.1.2.3 Fungsi Motivasi Belajar 

Secara umum, ada dua fungsi atau peranan penting motivasi dalam belajar. 

Motivasi merupakan daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar demi 

mencapai suatu tujuan dan motivasi memberikan gairah, sehingga siswa senang 

dalam belajar (Siregar dan Nara, 2015:51). Motivasi merupakan dorongan yang 

berasal dari diri seseorang sehingga timbul rasa suka terhadap sesuatu. 

Perlu ditegaskan bahwa motivasi berkaitan dengan suatu tujuan yang 

berpengaruh pada aktivitas. Sardiman (2014:85) menyatakan bahwa ada tiga 

fungsi motivasi yaitu: mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah 

perbuatan, dan menyelesaikan perbuatannya. Artinya, motivasi merupakan daya 

penggerak seseorang dalam melaksanakan kegiatan yang akan dikerjakan. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rumusan tujuan yang telah dibuat. 



34 

 

 

Motivasi berfungsi untuk menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakkan guna 

mencapai tujuan yang diinginkan.   

Djamarah (2011:156) menyatakan, “Dorongan adalah fenomena psikologis 

dari dalam yang melahirkan hasrat untuk bergerak dalam menyeleksi perbuatan 

yang akan dilakukan”. Lebih jelasnya, fungsi motivasi belajar menurut Djamarah 

(2011:157) yaitu: (1) motivasi sebagai pendorong perbuatan, (2) motivasi sebagai 

penggerak perbuatan, dan (3) motivasi sebagai pengarah perbuatan. Berdasarkan 

hal tersebut bahwa motivasi belajar berperan penting dalam memperlancar dan 

menentukan keberhasilan belajar. Motivasi belajar berperan menggerakkan psikis 

dalam diri siswa dan membuat rasa senang. Motivasi belajar juga berfungsi 

sebagai pendorong, menentukan arah tujuan belajar, dan menyelesaikan kegiatan 

belajar. 

Fungsi-fungsi motivasi tersebut menjelaskan bahwa, kegiatan belajar harus 

diiringi dengan motivasi siswa, karena motivasi merupakan hal yang terpenting 

dalam belajar siswa. Jika dalam diri siswa terdapat motivasi yang besar dalam 

belajar, ia akan mengerti dan paham tujuannya belajar, sehingga mampu 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hal tersebut akan berpengaruh baik 

terhadap hasil belajar siswa.  

2.1.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Motivasi Belajar 

Rifa’i dan Anni (2016:107-14) menyatakan bahwa terdapat enam faktor 

yang didukung oleh sejumlah teori psikologi dan penelitian terkait yang memiliki 

dampak terhadap motivasi belajar siswa. Keenam faktor yang dimaksud yaitu: (1) 

sikap, (2) kebutuhan, (3) rangsangan, (4) afeksi, (5) kompetensi, dan (6) 

penguatan.  
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Penjelasan tentang faktor motivasi yang pertama adalah sikap. Sikap 

merupakan gabungan konsep, informasi, dan emosi yang dihasilkan dalam diri 

seseorang untuk merespon orang, kelompok, atau objek tertentu secara 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap dapat berpengaruh kuat terhadap 

perilaku dan belajar siswa, karena sikap membantu siswa dalam merasakan 

dunianya dan memberikan pedoman kepada perilaku yang dapat membantu dalam 

menjelaskan dunianya. Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar. Sikap 

dapat tetap atau mengalami perubahan sesuai dengan apa yang dipelajari. Siswa 

akan belajar ketika pada dirinya muncul kebutuhan, sehingga akan memotivasi 

dirinya untuk beraktivitas belajar.  

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu 

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. Hierarki 

kebutuhan atau tingkatan kebutuhan menurut Maslow (1937-1951) merupakan 

pemenuhan kebutuhan sesuai tingkatannya. Tingkat kebutuhan fisik merupakan 

kebutuhan paling rendah, sementara kebutuhan aktualisasi diri merupakan 

kebutuhan paling tinggi.  

Rangsangan dan afeksi juga akan berpengaruh terhadap faktor seseorang 

termotivasi dalam belajar. Rangsangan merupakan perubahan pandangan di dalam 

persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat 

aktif. Rangsangan dapat membuat seseorang bersifat aktif dan terdorong untuk 

melakukan suatu kegiatan. Misalnya, rangsangan dengan media pembelajaran 

yang menarik dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Afeksi merupakan 

pengalaman emosional kecemasan, kepedulian, dan pemilikan dari individu atau 

kelompok pada waktu belajar. Emosi seseorang berkaitan dengan dorongan-
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dorongan pada dirinya. Oleh karena itu, afeksi dapat memengaruhi motivasi 

belajar. Afeksi menjadi motivator intrinsik.  

Kompetensi berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Kompetensi 

mengartikan bahwa siswa secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi 

dengan lingkungannya secara efektif. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk 

menguasai lingkungan dan mengerjakan tugas-tugas secara baik. Seseorang 

diharuskan memiliki kemampuan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan. 

Faktor terakhir motivasi belajar adalah penguatan.   

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan 

kemungkinan respon. Penguatan dapat berupa nilai tes tinggi, pujian, penghargaan 

sosial, dan perhatian. Penguatan dapat berupa penguatan positif dan penguatan 

negatif. Penguatan positif dapat meningkatkan perilaku. Penguatan negatif 

merupakan stimulus aversif (perasan tidak setuju yang disertai dorongan untuk 

menahan diri) atau peristiwa yang harus diganti atau dikurangi intensitasnya. 

Perhatian orangtua termasuk penguatan positif yang dapat meningkatkan perilaku 

atau motivasi belajar.  

Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi juga dikemukakan Imron (1996) 

dalam Siregar dan Nara (2015:53-4) yaitu cita-cita atau aspirasi pembelajar, 

kemampuan pembelajar, kondisi pembelajar, kondisi lingkungan pembelajar, 

unsur-unsur dinamis belajar, dan upaya guru dalam membelajarkan pembelajaran.  

2.1.2.5 Macam-macam Motivasi Belajar 

Djamarah (2011:149-52) membagi motivasi menjadi dua macam, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif dan fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap 
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individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Apabila seseorang telah 

memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia akan sadar melakukan sesuatu 

kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Siswa termotivasi 

belajar semata-mata untuk menguasai nilai yang terkandung dalam bahan pelajaran 

bukan keinginan lain, seperti pujian dan nilai tinggi. Berbeda dengan motivasi 

intrinsik, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar siswa dapat 

belajar dengan baik. Siswa  belajar  karena  hendak  mencapai  tujuan  yang  

terletak  diluar  hal  yang dipelajarinya, seperti mencapai nilai tinggi dan 

kehormatan. 

Siregar dan Nara (2015:50) menjelaskan, “Terdapat dua jenis atau macam 

motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik”. Motivasi intrinsik 

adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan 

dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar misalnya 

pemberian pujian, pemberian nilai sampai pada pemberian hadiah dan faktor-

faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong motivasional. Motivasi 

intrinsik dalam realitasnya lebih memiliki daya tahan yang lebih kuat dibanding 

motivasi ekstrinsik. Hal ini terjadi karena faktor ekstrinsik mengakibatkan daya 

motivasi individu berkurang ketika faktor ekstrinsik itu mengecewakan seorang 

individu. 

Sardiman (2014:86-91) menjelaskan, “Macam-macam motivasi yaitu 

motivasi dilihat dari dasar pembentukan, motivasi menurut pembagian 

Woodworth dan Marquis (1955), motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah, dan 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik”. Motivasi dilihat dari dasar 
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pembentukannya, terdiri dari motif-motif bawaan dan motif-motif yang dipelajari. 

Motif-motif bawaan adalah motif yang sudah ada sejak lahir, jadi motivasi itu ada 

tanpa dipelajari, contohnya dorongan untuk makan, minum, seksual, dan tidur. 

Motif-motif yang dipelajari adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari, 

contohnya dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan. 

Macam motivasi menurut pembagian Woodworth dan Marquis (1955) 

terdiri dari: (1) motif kebutuhan organis, (2) motif-motif darurat, dan (3) motif-

motif objektif. Motif  kebutuhan organis berhubungan dengan kebutuhan individu 

seperti, makan, minum, bernafas, dan istirahat. Motif-motif darurat timbul karena 

adanya rangsangan dari luar, rangsangan tersebut mendorong individu untuk 

menyelamatkan diri, berusaha, memburu sesuatu, dan melakukan suatu 

pembalasan. Motif-motif objektif menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, serta melakukan manipulasi. Motif-motif ini muncul karena dorongan 

untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif.  

Motivasi jasmaniah dan rohaniah terdiri dari: (1) momen timbulnya alasan, 

(2) momen pilihan, (3) momen putusan, dan (4) momen terbentuknya kemauan. 

Motivasi jasmaniah dan rohaniah ini lebih menekankan pada dorongan untuk 

melakukan suatu keputusan yang harus segera dilaksanakan. Keputusan itu 

diambil karena alasan, pilihan, serta kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik, motivasi intrinsik merupakan motivasi 

yang berasal dari diri seseorang, motivasi ini lebih kuat dibanding dengan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik tidak memerlukan rangsangan dari luar, 

karena dalam diri individu ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi 

ekstrinsik berasal dari rangsangan yang diberikan dari luar diri seseorang. 
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Ditinjau dari sudut operasionalnya, motivasi terdiri atas beberapa bentuk. 

Hamdani (2011:290-92) mengemukakan bahwa macam-macam motivasi yaitu 

motif dan minat. Motif diasumsikan di dalam dirinya terdapat dorongan untuk 

memulai, melaksanakan sesuatu, dan mengatur aktivitasnya. Motif tersebut 

kemudian akan memunculkan suatu keinginan untuk lebih mengetahui atau 

belajar lebih banyak. Keinginan tersebut berupa minat seseorang terhadap sesuatu. 

Berdasarkan macam-macam motivasi belajar dari pendapat para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa macam motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. Motivasi terkait dengan banyak hal atau kompleks. 

Motivasi belajar dalam penelitian ini adalah keseluruhan daya penggerak dalam 

diri seseorang, baik berasal dari dalam atau dari luar diri orang tersebut. 

2.1.2.6 Ciri-ciri Motivasi 

Ciri-ciri motivasi belajar merupakan tanda khas atau indikator untuk 

menentukan tingkat motivasi seseorang. Riduwan (2013:31-2) menyebutkan lima 

ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yaitu: (1) ketekunan dalam belajar; 

(2) ulet dalam menghadapi kesulitan; (3) minat dan ketajaman dalam belajar; (4) 

berprestasi dalam belajar; dan (5) mandiri dalam belajar. 

Sardiman (2014:83-4) mengatakan bahwa motivasi yang ada pada diri 

setiap orang itu memiliki ciri-ciri.  

Tingkat motivasi belajar seseorang dapat dilihat melalui ciri-ciri 

sebagai berikut: (1) tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-

menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum 

selesai); (2) ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya); (3) 

Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah; (4) lebih 

senang bekerja mandiri; (5) cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin; 
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(6) dapat mempertahankan pendapatnya; (7) tidak mudah 

melepaskan hal yang sudah diyakininya; serta (8) senang mencari 

dan memecahkan masalah soal-soal. 

Ciri-ciri motivasi belajar dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 

Riduwan (2013:31-2). Ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yaitu 

sebagai berikut: (1) ketekunan dalam belajar; (2) ulet dalam menghadapi 

kesulitan; (3) minat dan ketajaman perhatian dalam belajar; (4) berprestasi dalam 

belajar; dan (5) mandiri dalam belajar. Ciri-ciri motivasi tampak dalam perilaku 

sehari-hari siswa, baik perilaku di rumah atau perilaku di sekolah, hal tersebut 

perlu diperhatikan oleh orangtua dan guru. 

Penelitian ini mengukur besarnya motivasi belajar siswa berdasarkan ciri-

ciri yang dikemukakan oleh Riduwan (2013:31-2). Hal ini dikarenakan ciri-ciri 

tersebut sering digunakan oleh peneliti lain dalam menilai tingkat motivasi 

belajar pada siswa. Ciri-ciri ini memiliki komponen-komponen yang menjelaskan 

tentang motivasi dalam belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti menggunakan ciri-

ciri tersebut sebagai dasar dalam meneliti tingkat motivasi siswa dalam belajar. 

2.1.2.7 Dimensi dan Indikator Motivasi Belajar 

Dimensi motivasi belajar yang digunakan dalam penelitian ini ada lima 

macam yang merupakan pendapat Riduwan (2013:31-2) yaitu (1) ketekunan 

dalam belajar; (2) ulet dalam menghadapi kesulitan; (3) minat dan ketajaman 

perhatian dalam belajar; (4) berprestasi dalam belajar; dan (5) mandiri dalam 

belajar. Dimensi-dimensi tersebut akan dikembangkan menjadi indikator-

indikator. Indikator tersebut akan dijadikan patokan peneliti untuk membuat 

pernyataan-pernyataan yang akan digunakan untuk membuat angket penelitian.  
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Indikator motivasi belajar yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pengembangan dari pendapat Riduwan (2013:31-2) yaitu: 

(1) dimensi tekun dalam belajar, indikatornya kehadiran di sekolah, 

mengikuti KBM di kelas, dan belajar di rumah; (2) dimensi ulet dalam 

menghadapi kesulitan, indikatornya sikap terhadap kesulitan dan usaha 

menghadapi kesulitan; (3) dimensi minat dan ketajaman dalam belajar, 

indikatornya kebiasaan dalam mengikuti pelajaran dan semangat 

dalam mengikuti KBM; (4) dimensi berprestasi dalam belajar, 

indikatornya keinginan untuk berprestasi dan kualifikasi hasil; dan (5) 

dimensi mandiri dalam belajar, indikatornya penyelesaian tugas atau 

PR dan menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. 

2.1.3 Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki peran penting terkait dengan penyusunan bahan 

ajar. Cara memahami unsur-unsur yang dapat dijadikan sumber belajar yaitu 

dengan terlebih dahulu harus dipahami maksud dari sumber belajar tersebut. Agar 

lebih memahami tentang sumber belajar, pembahasan dalam penelitian ini 

difokuskan pada (1) pengertian sumber belajar, (2) jenis-jenis sumber belajar, (3) 

Komponen-komponen dan faktor-faktor sumber belajar, (4) bentuk-bentuk 

sumber belajar, (5) pengertian buku, (6) jenis-jenis buku, serta (8) dimensi dan 

indikator buku. Penjelasannya sebagai berikut. 

2.1.3.1 Pengertian Sumber Belajar 

Bahan ajar adalah segala bahan (informasi, alat, dan teks) yang disusun 

secara sistematis. Berdasarkan pengertian tersebut, secara tidak langsung bahan 

ajar disusun menggunakan bahan-bahan dari berbagai macam sumber seperti 

buku, narasumber, pesan, lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk 

menyusun sebuah bahan ajar diperlukan sumber bahan ajar atau sumber belajar. 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 menjelaskan, “Sumber belajar 

merupakan segala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja 
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dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman dan 

atau praktik yang memungkinkan terjadinya belajar”. Sumber belajar dapat berupa 

narasumber, buku, media nonbuku, teknik, dan lingkungan. Anitah (2008) dalam 

Prastowo (2015:21) berpendapat, “Sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar”.  

Yusuf (2010) dalam Prastowo (2015:21) menjelaskan, “Sumber belajar 

meliputi segala jenis media, benda, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat 

mempermudah terjadinya proses belajar”. Berdasarkan pengertian-pengertian 

tersebut, disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

mengandung informasi agar dapat mempermudah kegiatan belajar mengajar. 

Sumber belajar tidak hanya buku, modul, Lembar Kerja Siswa (LKS), namun 

segala hal yang ada di bumi dapat dijadikan sebagai sumber belajar.  

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian sumber belajar tersebut, 

disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung 

informasi, baik berupa media, buku, orang, lingkungan, dan lain-lain, yang dapat 

mempermudah seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Adanya sumber 

belajar yang digunakan, siswa akan lebih mudah memahami dan menguasai 

materi yang diajarkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini 

dikarenakan, siswa mendapatkan wawasan yang luas ketika sumber belajar 

tersebut dimanfaatkan dengan baik.  

2.1.3.2 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan tentang teknologi 

pembelajaran dan media pembelajaran, terdapat dua kategori tentang sumber 

belajar, yakni menurut tujuan pembuatannya dan bentuk/isinya, serta menurut 
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jenisnya (Prastowo, 2015:33). Anitah (2008) dalam Prastowo (2015:34) 

menyatakan bahwa berdasarkan tujuan pembuatannya, Association of Educational 

Communication and Technology (AECT) membagi sumber belajar menjadi dua 

kelompok, yaitu resources by design (sumber belajar yang dirancang) dan 

resources by utilization (sumber belajar yang dimanfaatkan). 

Berdasarkan bentuk/isinya, sumber belajar dibedakan menjadi lima jenis 

yaitu tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, buku, peristiwa dan fakta 

yang sedang terjadi (Prastowo, 2015:34-5). Tempat atau alam sekitar di mana saja 

seseorang dapat belajar dan terjadinya perubahan perilaku, contohnya 

perpustakaan, museum, sungai, dan sebagainya. Segala benda yang dapat 

menimbulkan perubahan perilaku terhadap peserta didik, contohnya situs, candi, 

dan benda peninggalan lainnya. Orang, siapa saja yang memiliki kemampuan dan 

keahlian di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, contohnya guru, ahli geologi, 

politisi, dan sebagainya. Buku, segala jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri 

oleh peserta didik, contohnya buku pelajaran, buku teks, kamus, dan sebagainya. 

Jenis sumber belajar yang terakhir adalah peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, 

contohnya peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lain yang 

menjadikan peristiwa tersebut sebagai sumber belajar  

Berdasarkan jenisnya, sumber belajar dibedakan menjadi enam, yaitu pesan, 

manusia, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan (Prastowo, 2015:35-7). Pesan 

merupakan segala informasi yang diteruskan oleh sumber lain dalam bentuk ide, 

data, fakta, arti, kata, dan lain-lain, contohnya isi buku, isi program slide, dan 

sebagainya. Manusia adalah orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, 

dan penyajian informasi, contohnya dosen atau guru, pustakawan, instruktur, dan 
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sebagainya. Bahan yaitu sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui 

pemakaian alat, contohnya film bingkai, buku, dan majalah. Peralatan merupakan 

segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat di 

software, contohnya proyektor, Over Head Projector (OHP), dan sebagainya. 

Teknik merupakan prosedur untuk menggunakan bahan, peralatan, dan 

lingkungan guna menyampaikan pesan, contohnya kuliah, ceramah, dan diskusi. 

Lingkungan (setting), situasi orang yang menerima pesan, bisa lingkungan fisik 

dan nonfisik, contohnya gedung, halaman, ruang baca, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa sumber belajar 

dikelompokkan berdasarkan tujuan pembuatan dan bentuk atau isinya serta 

jenisnya. Apabila guru menggunakan lebih dari dua jenis sumber belajar, maka 

peserta didik akan mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang suatu 

konsep yang diajarkan. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan berbagai 

sumber belajar, guru mampu membuat simpulan tentang konsep materi yang akan 

diajarkan. Sumber belajar bukanlah barang jadi, namun barang mentah yang harus 

diolah agar peserta didik dapat mencernanya dengan mudah. Oleh karena itu, akan 

jauh lebih baik apabila guru menggunakan berbagai jenis sumber belajar dalam 

proses pembelajaran, sehingga siswa mudah dalam menerima materi yang akan 

diajarkan serta memberikan kemudahan pada guru dalam proses belajar.  

2.1.3.3 Komponen-komponen dan Faktor-faktor Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat dipandang sebagai suatu sistem, karena sumber belajar 

merupakan kesatuan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen dan faktor-

faktor yang berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lainnya (Mudlofir 

dan Rusydiyah, 2016:195). Komponen-komponen yang membentuk sumber 
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belajar yaitu: tujuan, misi atau fungsi sumber belajar; bentuk, format atau keadaan 

fisik sumber belajar; pesan yang dibawa sumber belajar; dan tingkat kesulitan atau 

kompleksitas pemakaian sumber belajar. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sumber belajar yaitu 

perkembangan teknologi, nilai-nilai budaya setempat, situasi ekonomi, dan 

keadaan pemakai sumber belajar (Mudlofir dan Rusydiyah, 2016:196). (1) 

Perkembangan tekonologi yang cepat berpengaruh terhadap sumber belajar yang 

digunakan; (2) nilai-nilai budaya setempat, bahan yang dijadikan sebagai sumber 

belajar biasanya berasal dari budaya setempat; (3) situasi ekonomi, dalam 

memenuhi pengadaan sumber belajar dan upaya-upaya menyebar sumber belajar 

kepada pemakainya; dan (4) keadaan pemakai sumber belajar, hal ini memegang 

peranan penting karena pemakailah yang mempergunakan sumber belajar.  

2.1.3.4 Bentuk-bentuk Sumber Belajar 

Segala bahan yang ada di muka bumi dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar. Pemanfaatan secara tepat berbagai potensi sumber belajar yang melimpah 

tersebut, tentu ada upaya yang harus dilakukan adalah mengenal bentuk-bentuk 

sumber belajar. Prastowo (2015:37-9) menjelaskan bentuk-bentuk sumber belajar 

yaitu:  

(1) buku, lembar kertas yang berjilid, baik berisi tulisan maupun 

kosong; (2) majalah, terbitan berkala yang isinya mencakup berbagai 

liputan jurnalistik dan pandangan tentang topik aktual yang patut 

diketahui pembaca; (3) brosur, bahan informasi tertulis mengenai 

suatu masalah yang disusun secara sistematis; (4) poster, plakat yang 

dipasang di tempat umum, biasanya berupa pengumuman atau iklan; 

(5) ensiklopedia, buku atau serangkaian buku yang berisi uraian 

berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang disusun 

menurut abjad atau lingkungan ilmu; (6) film, selaput tipis dari 

seluloid untuk gambar negatif atau tempat gambar positif yang 

dimainkan di bioskop; (7) model, barang tiruan yang kecil dengan 
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bentuk persis seperti tiruan; (8) transparansi, barang plastik yang 

tembus cahaya dipakai untuk menampilkan tulisan pada layar 

proyektor; (9) studio, ruang bekerja (bagi pelukis, tukang foto, dan 

sebagainya) atau ruang untuk penyiaran radio dan televisi; (10) 

wawancara, tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat 

mengenai suatu hal; serta (11) permainan, sesuatu yang digunakan 

untuk bermain, sesuatu yang dipermainkan, mainan, hal bermain dan 

perbuatan bermain seperti sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. 

Selain bentiuk-bentuk sumber belajar tersebut, terdapat pula bentuk-bentuk 

sumber belajar lain seperti slide, video, audio cassette, internet, ruang belajar, 

kerja kelompok, observasi, taman, museum, kebun binatang, pabrik, toko, dan 

sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk 

mendapatkan pengalaman atau praktik yang memudahkan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

Salah satu sumber belajar yang banyak digunakan dalam pembelajaran 

adalah buku. Sitepu (2012:13) menjelaskan, “Buku adalah kumpulan kertas berisi 

informasi, tercetak, disusun, secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi 

pelindung terbuat dari kertas tebal, karton atau bahan lain”. Buku merupakan 

sumber ilmu yang banyak dimanfaatkan orang untuk mendapat informasi. 

Semakin banyak jenis buku yang dibaca, semakin banyak pula informasi yang 

didapat. Buku sangat berpengaruh terhadap wawasan yang dimiliki siswa, oleh 

karenanya, semakin sering siswa membaca buku baik buku pelajaran maupun 

nonpelajaran, semakin banyak pula informasi yang ia dapatkan, sehingga siswa 

akan memiliki wawasan yang luas. Hal tersebut dapat berpengaruh baik terhadap 

kemampuannya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah sehingga hasil 

belajarpun akan bertambah baik.  
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2.1.3.5 Pengertian Buku 

Kata “buku” memiliki sebutan yang berbeda di setiap negara. Buku dalam 

bahasa Yunani disebut “biblos”, dalam bahasa Inggris disebut “book”, dalam 

bahasa Belanda disebut “boek”, dan dalam bahasa Jerman adalah “das buch” 

(Sitepu, 2012:12). Semua kata dasarnya diawali dengan huruf “b”, sehingga 

kemungkinan semuanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu dari bahasa 

Yunani. Jika dilihat dalam kamus masing-masing bahasa yang menggunakannya, 

kata itu pada hakikatnya memiliki makna yang sama dan dipergunakan untuk 

benda yang sama, yaitu kumpulan kertas yang dijilid (Sitepu, 2012:12). 

 Pengertian buku secara luas mencakup semua tulisan dan gambar yang 

ditulis dan dilukis atas segala lembaran papirus, lontar, perkamen, dan kertas 

dengan segala bentuknya: berupa gulungan, dilubangi, dan diikat atau dijilid muka 

dan belakangnya dengan kulit, kain, karton, dan kayu (Shadily dan Ihsan 1980 

dalam Sitepu, 2012:12). Andriese (1993) dalam Sitepu (2012:13) menjelaskan 

buku dengan lebih sederhana dengan mengatakan “... informasi tercetak di atas 

kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan”. Buku memiliki empat sifat pokok, 

yaitu: (1) berisi informasi, (2) informasi itu ditampilkan dalam wujud cetakan, (3) 

media yang dipergunakan adalah kertas, dan (4) lembaran-lembaran kertas itu 

dijilid dalam bentuk satu kesatuan (Sitepu, 2012:13).  

Walaupun rumusan definisi buku berbeda-beda, tetapi terdapat hal-hal yang 

sama, seperti mengandung informasi, tercetak, dijilid, dan diterbitkan. Sitepu 

(2012:13) menjelaskan, “Mengacu pada ciri-ciri tersebut, bisa dikatakan bahwa 

buku merupakan kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun secara 

sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi pelindung terbuat dari kertas tebal, 
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karton atau bahan lain”. Definisi buku menunjukkan unsur-unsur yang sama pada 

setiap buku, tetapi tidak berarti semua buku sama. Seperti yang dikemukakan 

sebelumnya, buku dapat mengandung berbagai jenis informasi dengan tujuan 

yang berbeda, sehingga pemanfaatannya juga berbeda (Sitepu, 2012:13). 

2.1.3.6 Jenis-jenis Buku 

Buku dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan isi, pembaca 

sasaran, tampilan, dan peruntukkannya (Sitepu, 2012:14). Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa isi buku dapat mengandung informasi yang mengandung kebenaran faktual 

atau semata-mata imajinasi penulisnya, atau juga campuran antara imajinasi dan 

faktual. Dilihat dari sasaran pembacanya, buku dikategorikan ke dalam buku 

anak-anak, buku remaja, dan buku orang dewasa. Berdasarkan tampilan fisiknya 

secara keseluruhan, buku dapat dikategorikan sebagai buku teks, buku bergambar, 

dan buku gambar. Berdasarkan peruntukkannya, buku menurut peruntukkannya 

dilihat dari kepentingan pendidikan. 

Berdasarkan isinya, buku dapat dikategorikan ke dalam buku fiksi, nonfiksi, 

dan buku fiksi ilmu pengetahuan (Sitepu, 2014:14). Penjelasannya adalah: buku 

fiksi, merupakan buku yang bersumber dari imajinasi penulisnya dan tidak berisi 

kebenaran faktual, seperti buku novel. Buku nonfiksi, merupakan buku yang 

mengandung informasi faktual yang dapat dibuktikan secara nyata. Buku yang 

termasuk jenis ini adalah buku yang berisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Buku 

fiksi ilmu pengetahuan, buku yang bersumber dari imajinasi penulisnya, tetapi 

disajikan secara logis berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berdasarkan sasaran pembacanya, buku dapat dikategorikan ke dalam buku 

anak-anak, buku remaja, dan buku dewasa (Sitepu, 2014:14). Anak-anak usia 3 
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sampai 12 tahun, biasanya isi buku tersebut menarik dan bermanfaat. Bahasa dan 

penyajian isi buku disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan kemampuan 

siswa dalam rentang usia itu. Buku untuk remaja berisi informasi yang sesuai 

untuk anak remaja dengan usia 13 sampai 17 tahun, sedangkan buku untuk orang 

dewasa adalah buku yang berisi informasi yang cocok untuk orang dewasa dilihat 

dari isi, bahasa, dan penyajian. 

Berdasarkan tampilan fisiknya secara keseluruhan, buku dapat 

dikategorikan dalam buku teks, buku bergambar, dan buku gambar (Sitepu, 

2014:14). Buku teks mengandung informasi yang penyampaiannya didominasi 

oleh teks. Buku bergambar memuat informasi yang disampaikan dalam bentuk 

teks dan gambar. Buku ini berisi informasi yang ditampilkan dalam bentuk 

gambar, kemudian diberikan penjelasan dengan kata-kata tertulis atau disajikan 

teks terlebih dahulu kemudian dijelaskan dengan gambar. Buku gambar, buku di 

dalamnya didominasi oleh gambar atau keseluruhan informasi disampaikan dalam 

gambar. Buku jenis ini, gambar yang ditampilkan memberikan informasi melalui 

gambar. Buku yang disajikan dalam bentuk ini dipergunakan untuk anak yang 

belum bisa membaca, tetapi dapat memahami pesan melalui gambar. 

Berdasarkan peruntukkannya, buku ini dibedakan atas: (1) buku pelajaran, 

berisi informasi yang dapat dijadikan sumber belajar berdasarkan kurikulum 

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; dan (2) buku bacaan, buku umum yang 

tidak terkait dengan kurikulum pendidikan (Sitepu, 2012:15). 

2.1.3.7 Dimensi dan Indikator Buku 

Dimensi buku yang digunakan ada empat macam yaitu (1) berdasarkan isi; 

(2) pembaca sasaran; (3) tampilan; dan (4) peruntukkannya (Sitepu, 2012:14). 
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Indikator sumber belajar yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pengembangan dari dimensi buku pendapat Sitepu (2012:14-5) yaitu (1) dimensi 

berdasarkan isi, indikatornya adalah buku fiksi, buku nonfiksi, dan buku fiksi ilmu 

pengetahuan; (2) dimensi pembaca sasaran, indikatornya adalah buku anak-anak, 

buku remaja, dan buku dewasa; (3) dimensi berdasarkan tampilan, indikatornya 

adalah buku teks, buku bergambar, dan buku gambar; dan (4) dimensi 

peruntukkannya, indikatornya adalah buku pelajaran dan buku bacaan. 

Indikator buku yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

objek penelitian. Indikator tersebut berupa buku fiksi, buku nonfiksi, buku fiksi 

ilmu pengetahuan, buku anak-anak, buku teks, buku bergambar, buku pelajaran, 

dan buku bacaan.  

Sumber belajar merupakan bahan yang digunakan untuk menunjang 

pembelajaran agar berjalan dengan baik. Sumber belajar tersebut di antaranya 

adalah buku. Buku merupakan rangkaian informasi yang dijilid menjadi satu. 

Buku tersebut sangat berguna untuk menambah wawasan siswa dalam proses 

belajar mengajar. Semakin sering siswa membaca buku, semakin banyak pula 

informasi yang ia dapatkan. Informasi tersebut dapat menambah kemampuan 

siswa dalam belajar, berbeda dengan siwa yang jarang membaca buku. Penelitian 

ini membahas tentang pengaruh sumber belajar yang dalam penelitian ini hanya 

dibatasi oleh buku dengan hasil belajar.  

2.1.4 Hubungan Antarvariabel 

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel 

independen yaitu motivasi belajar dan sumber belajar, sedangkan variabel 

dependen yaitu hasil belajar siswa. Pada bagian ini akan dibahas tentang 
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hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar, hubungan antara sumber 

belajar dan hasil belajar, serta hubungan motivasi dan sumber belajar dengan hasil 

belajar. Agar lebih memahami hubungan antarvariabel, uraiannya sebagai berikut. 

2.1.4.1 Hubungan Motivasi Belajar dan  Hasil Belajar 

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa banyak dipengaruhi berbagai faktor, 

baik dari dalam siswa maupun luar siswa. Faktor dari dalam siswa yang dapat 

memengaruhi hasil belajar siswa salah satunya motivasi belajar siswa. Motivasi 

merupakan keseluruhan daya penggerak yang berasal dari dalam diri siswa yang 

menimbulkan keinginan untuk belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat 

tercapai. Tujuan belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa. Adanya usaha 

yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar 

itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik (Sardiman, 2014:86).  

Siswa yang memiliki motivasi akan mendorong dirinya untuk selalu giat 

belajar demi mendapatkan perubahan tingkah laku seperti pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Siswa akan berhasil dalam belajar jika pada dirinya 

sendiri ada keinginan atau dorongan untuk belajar. Apabila siswa yang memiliki 

motivasi atau keinginan belajar tinggi maka akan terjadi kegiatan belajar pada diri 

siswa tersebut, sehingga dapat diasumsikan bahwa hasil belajar siswa yang 

diperoleh secara maksimal. Sebaliknya, apabila siswa kurang termotivasi, maka 

menjadi malas belajar, sehingga diasumsikan hasil belajar yang bersangkutan 

akan rendah. Jadi, motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. 

2.1.4.2 Hubungan Sumber Belajar dan Hasil Belajar 

Tinggi rendahnya hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi hasil belajar adalah 
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sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk 

menunjang keberhasilan dalam belajar, salah satunya adalah buku.  

Buku merupakan sumber belajar yang sering digunakan untuk mendapatkan 

suatu informasi. Semakin sering siswa membaca buku, semakin banyak pula 

informasi yang ia dapatkan. Tidak hanya buku pelajaran saja yang memungkinkan 

siswa dapat mendapatkan informasi, tetapi buku bacaan bukan pelajaran juga 

banyak mengandung informasi yang baik untuk siswa. Semakin banyak siswa 

mendapatkan informasi dari buku, semakin luas pula wawasan siswa. Hal ini akan 

berakibat baik pada saat proses pembelajaran. Siswa yang sering membaca buku 

akan lebih mudah dalam mengikuti pelajaran, berbeda dengan siswa yang jarang 

membaca buku, ia akan merasa kesusahan dalam mengikuti pelajaran, karena 

wawasan yang ia miliki rendah. Siswa yang mudah dalam mengikuti pelajaran, 

akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Oleh sebab itu, sumber belajar 

terutama buku sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

2.1.4.3 Hubungan Motivasi dan Sumber Belajar dengan Hasil Belajar 

Motivasi belajar dan sumber belajar merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi hasil belajar. Motivasi merupakan faktor yang berasal dari diri 

siswa, apabila ia memiliki motivasi yang tinggi, maka akan berpengaruh pada 

hasil belajarnya. Motivasi yang dimiliki oleh siswa menandakan semangat yang 

tinggi dalam belajar, ia akan bersungguh-sungguh belajar agar mencapai hasil 

maksimal. Selain motivasi belajar, faktor lain yang memengaruhi tingginya hasil 

belajar siswa adalah sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu 

yang digunakan untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Salah satu 

sumber belajar yang digunakan dalam menunjang keberhasilan siswa adalah buku. 
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Buku merupakan sumber belajar yang pasti digunakan siswa dalam belajar. 

Semakin banyak buku yang dibaca oleh siswa, akan semakin banyak pula 

informasi yang dimiliki oleh siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

motivasi belajar dan sumber belajar dengan hasil belajar. Hal ini dikarenakan 

variabel motivasi dan variabel sumber belajar memiliki pengaruh dengan hasil 

belajar. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang relevan dengan pengaruh motivasi belajar dan sumber 

belajar terhadap hasil belajar sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Penelitian yang pertama oleh Ilyas (2014) dari Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan Judul “Pengaruh Motivasi Belajar dan Lingkungan Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Ngaglik Tahun 

Ajaran 2013/2014”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan: (1) terdapat 

pengaruh positif dan signifikan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA  Negeri 1 Ngaglik Tahun Ajaran 2013/2014 

dengan nilai rx1y (0,834), r
2

x1y (0,147) dan thitung (4,010)>ttabel (1,658) pada taraf 

signifikansi 5%; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Ngaglik 

Tahun Ajaran 2013/2014 dengan nilai rx2y (0,401), nilai r
2

x2y (0,161) dan thitung 

(4,218)>ttabel (1,658) pada taraf signifikansi 5%; (3) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Motivasi Belajar dan Lingkungan Belajar secara bersama-sama 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Ngaglik 
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Tahun Ajaran 2013/2014 dengan nilai R (1,2) (0,458), R
2 

(1,2) (0,210) dan Fhitung 

(12,243)>Ftabel (3,090). 

Penelitian lain dilakukan oleh Setyowati (2007) dari Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil 

belajar Kelas VII SMPN 13 Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi belajar pada siswa kelas VII SMPN 13 Semarang dalam kategori cukup. 

Hasil belajar yang dicapai siswa kurang memuaskan terlihat dari adanya hasil 

analisis angket yang disebar masih banyak indikator yang menyatakan hasil 

belajar cukup dan juga diperkuat dari adanya daftar nilai-nilai yang masih ada 

nilai yang masih dibawah angka 7 untuk semua mata pelajaran. Berdasarkan 

perhitungan pada lampiran 5  diperoleh sebesar 29,766 dengan taraf signifikansi 

0,000 yang berarti ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar pada siswa kelas VII SMPN 13 Semarang. Besarnya Motivasi belajar yang 

memengaruhi Hasil Belajar siswa kelas VII SMPN 13 Semarang ini sebesar  

29,766% sedangkan 71,344 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

oleh peneliti dikarenakan keterbatasan dana, waktu serta kemampuan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMPN 13 Semarang. 

Penelitian lain dilakukan oleh Nugroho (2013) dari Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Minat terhadap Prestasi Siswa 

pada Mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK Negeri 1 Sedayu”. 

Penelitian ini merupakan penelitian Ex Post Facto dan dilakukan di SMK N 1 

Sedayu pada kelas X Jurusan Teknik Permesinan dengan jumlah Populasi 
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sebanyak 32 Siswa. Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan angket 

dan tes. Angket dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok untuk mengungkap 

data motivasi belajar dan minat belajar. Nilai tes digunakan untuk mengungkap 

prestasinya. Teknik analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah 

teknik analisis regresi linear sederhana dan teknik analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) motivasi belajar berpengaruh terhadap 

prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja, dengan 

sumbangan sebesar sebesar 12,5 %, (2) minat belajar tidak berpengaruh terhadap 

prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja, (3) Minat belajar 

tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar sehingga tidak dapat dilakukan 

pengujian korelasi ganda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Millati (2011) dari Universitas Negeri 

Semarang yang berjudul “Pengaruh Perhatian Orangtua, Motivasi Belajar, dan 

Disiplin Belajar terhadap Prestasi Belajar IPS Ekonomi Kelas VIII SMP Negeri 2 

Pegandon Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2009/2010”. Hasil analisis linier 

regresi berganda diperoleh persamaan regresi Y = 11,429 + 0,383 X1 + 0,471 X2 + 

0,686 X3 . Ada pengaruh signifikan perhatian orangtua, motivasi, dan disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar dilihat dari hasil analisis data uji F diperoleh 

Fhitung sebesar 33,933 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000<0,05. Besarnya 

pengaruh perhatian orangtua, motivasi belajar, dan disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar secara simultan adalah sebesar 60,7% sedangkan 39,3% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  

Penelitian yang dilaksanakan oleh Mappeasse (2009) dengan judul 

“Pengaruh Cara dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Programmable 
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Logig Controller (PLC) Siswa Kelas XII Jurusan Listrik SMK Negeri 5 

Makassar”. Hasil analisis ditemukan cara belajar memengaruhi hasil belajar 

kategori tinggi sebesar 43%. Motivasi belajar juga memengaruhi hasil belajar 

siswa dalam kategori sedang sebesar 50%. Terdapat pengaruh positif jika cara dan 

motivasi belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar PLC dalam kategori 

sedang sebanyak 73%. 

Penelitian tentang sumber belajar yang dilakukan oleh Khoirunisa (2012) 

dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan 

Sumber Belajar di Internet dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar TIK 

Siswa Kelas XI di SMA Negeri 4 Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara Pemanfaatan Sumber Belajar di Internet terhadap Prestasi Belajar TIK 

siswa kelas XI SMA Negeri 4 Yogyakarta, dengan kuat pengaruh sebesar 61,1%, 

(2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi Belajar terhadap 

Prestasi Belajar TIK siswa kelas XI SMA Negeri 4 Yogyakarta, dengan kuat 

pengaruh sebesar 79,9%, (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

Pemanfaatan Sumber Belajar di Internet dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Belajar TIK siswa kelas XI SMA Negeri 4 Yogyakarta, dengan kuat pengaruh 

sebesar 88%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fudayanti (2011) dari Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “Pengaruh Sumber Belajar dan Kemandirian Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati 

Tahun Ajaran 2009/2010”. Bedasarkan hasil analisis regresi diperoleh model 

regresi Y= 46,204 + 0,143 X1 + 0,140 X2, uji parsial dan simultan diperoleh 
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signifikansi 0,000<0,05. Besarnya pengaruh sumber belajar dan kemandirian 

belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi kelas X MAN 1 Pati Tahun Jaran 

2009/2010 adalah sebesar 17,4% dan 18,8% sisanya merupakan faktor lain yang 

tidak dikaji. 

Penelitian oleh Sriyadi (2013) dari Universitas Negeri Semarang dengan 

judul “Pengaruh Metode Mengajar dan Sumber Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Mata Diklat Mengelola Dana Kas Kecil Siswa Kelas X Jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK Widya Praja Ungaran Tahun 2011/2012”. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa analisis regresi linier 

berganda diperoleh persamaan: Y= 0,77 + 0,414 X1 + 0,686 X2. Uji F diperoleh 

Fhitung=59,508, sehingga H1 diterima. Secara parsial (uji t) metode mengajar (X1) 

diperoleh thitung=3,248, sehingga H2 diterima. Variabel sumber belajar (X2) 

diperoleh thitung=4,768, sehingga H3 diterima. Sedangakan secara simultan (R) 

metode mengajar dan sumber belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

sebesar 55,5%. Simpulan penelitian ini adalah metode mengajar dan sumber 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa baik secara simultan maupun 

parsial. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya variasi penggunaan media 

pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dan menambah penggunaan sumber 

belajar dari berbagai sumber untuk menambah pengetahuan guru maupun siswa. 

Riccio, et al 2000. Jurnal. Brazil: University of Sao Paulo dengan judul 

“Teaching – Learning Methods In Accounting Education – An Empirical 

Research In The Brazilian Scenario” Kegiatan belajar mengajar membutuhkan 

sebesar 25% untuk  sumber belajar, 72% untuk metode mengajar, dan 3% faktor-

faktor lain yang bersifat mendukung. 
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Penelitian lain dilakukan Atta dan Jamil (2012) dari Institute of Education & 

Research, Gomal University, Pakistan dengan judul “Effects of Motivation and  

Parental Influence on The Educational Attainments of Students at Secondary 

Level” (Pengaruh Motivasi dan Pengaruh Orangtua pada Pencapaian Pendidikan 

Siswa di Tingkat Menengah). Penelitian Atta dan Jamil yaitu sebagai berikut:  

Optimization of extrusion conditions is critical to the production of 

polyethylene films with good. This research work was focused on “the 

effect of motivation and parental influence on the educational 

attainments of students at secondary level”. A sample of 400 

secondary school students from eight different schools was taken. A 

20 items questionnaire was used to measure student’s level of 

motivation and parental influence. To analyze the results simple 

correlation was used. Correlation between parental influence and 

academic achievement was high and correlation between motivation 

and academic achievement was moderate. 

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh motivasi dan pengaruh orangtua 

pada pencapaian pendidikan siswa di tingkat menengah. Sampel penelitian yaitu 

400 siswa sekolah menengah dari delapan sekolah yang berbeda. Dua puluh item 

kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat motivasi siswa dan pengaruh 

orangtua. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan korelasi sederhana. 

Korelasi antara pengaruh orangtua dan prestasi akademik adalah tinggi dan 

korelasi antara motivasi dan prestasi akademik adalah sedang. 

Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan rujukan peneliti 

untuk melakukan kegiatan penelitian tentang “Pengaruh Motivasi dan Sumber 

Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh motivasi belajar dengan hasil belajar, mengetahui besarnya pengaruh 

sumber belajar dengan hasil belajar siswa, serta mengetahui besarnya pengaruh 
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motivasi belajar dan sumber belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

siswa. 

Penelitian yang telah diuraikan merupakan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini. Penelitian tersebut memiliki kesamaan variabel yaitu tentang 

motivasi belajar, sumber belajar, dan hasil belajar. Namun penelitian tersebut 

memiliki perbedaan pada tempat penelitian, subjek penelitian, dan variabel bebas 

serta variabel terikatnya. Penelitian-penelitian tersebut berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut terdapat pengaruh 

yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar serta sumber belajar dan 

hasil belajar. Jadi, penelitian-penelitian yang telah dijelaskan tersebut sangat 

berguna bagi peneliti, sebagai referensi peneliti untuk meneliti tentang pengaruh 

motivasi dan sumber belajar terhadap hasil belajar.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenai jumlah materi pelajaran tertentu. Tingkat 

keberhasilan siswa yang dinyatakan dalam skor biasanya bermacam-macam, 

diantaranya berupa: ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Gestalt 

(1912) dalam Susanto (2014:12) menyatakan bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya. 

Pertama, siswa; dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, 

motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Kedua, 

lingkungan; yaitu sarana dan prasarana yang digunakan, kompetensi guru, 
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kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan, 

keluarga, dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa salah 

satu faktor internal dan eksternal yang memengaruhi hasil belajar siswa adalah 

motivasi belajar dan sumber belajar. 

Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada 

keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan 

pendidikan dan pengajaran. Sardiman (2014:40) menjelaskan, “Keinginan atau 

dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi”. Motivasi belajar 

merupakan suatu dorongan individu untuk melakukan suatu perubahan perilaku 

untuk mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan itu, adanya usaha yang tekun dan 

terutama didasari adanya motivasi, seseorang yang belajar itu akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik (Sardiman, 2014:86). Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa, apabila siswa memiliki motivasi belajar tinggi, maka akan 

terjadi kegiatan belajar, sehingga dapat diasumsikan bahwa hasil belajar siswa 

yang bersangkutan mendapat hasil belajar yang maksimal, begitu sebaliknya. 

Apabila motivasi siswa rendah, maka diasumsikan bahwa hasil belajar siswa yang 

bersangkutan akan rendah.  

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila siswa mampu 

menguasai materi dan memiliki wawasan yang luas terhadap materi tersebut. 

Wawasan luas tersebut diperoleh dengan cara membaca buku. Siswa akan 

mendapatkan banyak informasi dengan membaca buku. Informasi itu bisa 

digunakannya pada saat pembelajaran. Apabila siswa mengikuti proses 

pembelajaran itu dengan baik, maka ia akan mendapatkan hasil belajar yang baik 

pula, begitu sebaliknya. Keterkaitan antara motivasi belajar dan sumber belajar 
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terhadap hasil belajar siswa dapat digambarkan dalam kerangka berpikir yang 

tergambar dalam Bagan 2.1. 

  

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 

Keterangan dari bagan tersebut yaitu: 

= diteliti, adakah pengaruh motivasi belajar dan sumber belajar 

terhadap hasil belajar. 

=   tidak diteliti  

Bagan di atas menunjukkan bahwa hasil belajar (Y) sebagai variabel terikat, 

motivasi belajar (X1) dan sumber belajar (X2) sebagai varabel bebas. Motivasi 

belajar dan sumber belajar merupakan faktor yang memengaruhi hasil belajar 

siswa. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2014:99) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara rumusan masalah, yang mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Riduwan (2013:37) mendefinisikan, 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

 

Faktor lingkungan 

1. Sarana prasarana 

2. Kompetensi guru 

3. Kreativitas guru 

4. Sumber belajar 

5. Lingkungan 

6. Keluarga 

Hasil belajar 

Faktor Siswa 

1. Intelektual 

2. Motivasi 

3. Minat 

4. Kesiapan Siswa 

Motivasi belajar 

 

 

Sumber belajar (Buku) 
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“Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi 

kebenarannya melalui penelitian ilmiah”. Uraiannya sebagai berikut.  

(1) H01 : Tingkat motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 maksimal 70% dari 

yang diharapkan (µ ≤ 70%). 

Ha1 : Tingkat motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 lebih dari 70% (µ > 

70%). 

(2) H02 : Tingkat sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 maksimal 70% dari 

yang diharapkan (µ ≤ 70%). 

Ha2 : Tingkat sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 lebih dari 70% (µ > 

70%). 

(3) H03 : Tingkat hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 maksimal 70% dari 

yang diharapkan (µ ≤ 70%). 

Ha3 : Tingkat hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 lebih dari 70% (µ > 

70%). 

(4) H04 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi 

belajar dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 (ρ = 0).  
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Ha4 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 (ρ ≠ 0).  

(5) H05  : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sumber 

belajar dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017(ρ = 0).  

Ha5 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sumber belajar 

dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 (ρ ≠ 0).  

(6) H06  : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi 

dan sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017(ρ = 0).  

Ha6 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi dan 

sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 (ρ ≠ 0).  

(7) H07  : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi 

belajar dan sumber belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal 

Tahun Ajaran 2016/2017 (ρ = 0).  

Ha7 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar 

dan sumber belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2016/2017 (ρ ≠ 0). 
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BAB 5 

PENUTUP 

Bab 5 merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi. Bab ini membahas tentang 

simpulan dan saran penelitian. Penelitian berjudul “Pengaruh Motivasi dan 

Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal” telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh, dapat dibuat simpulan dan saran dari penelitian ini. 

Penjelasan tentang simpulan dan saran diuraikan sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan 

peneliti sebelumnya. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, serta hasil pembahasan yang telah 

dikemukakan, peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan. Penjelasan mengenai simpulan dalam penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut. 

(1) Motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana 

Kota Tegal lebih dari 70%. 

(2) Sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana 

Kota Tegal kurang dari 70%. 

(3) Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota 

Tegal Tahun Pelajaran 2016/2017 lebih dari 70%. 
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(4) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

Pernyataan ini dibuktikan dari hasil penghitungan analisis regresi sederhana 

dengan perolehan thitung>ttabel (8,613>1,972) dan signifikansinya 0,000<0,05, 

berarti H0 ditolak, yang berarti motivasi belajar berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Besarnya hubungan motivasi 

belajar dengan hasil belajar siswa tergolong sedang, dengan koefisien R 

sebesar 0,528. Kontribusi variabel motivasi belajar (X1) dengan variabel hasil 

belajar (Y) sebesar 27,9%, sisanya 72,1% ditentukan oleh faktor lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini. 

(5) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sumber belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

Pernyataan ini dibuktikan dengan perolehan thitung>ttabel (8,004>1,972) dan 

signifikansinya 0,000<0,05, berarti H0 ditolak, yang berarti sumber belajar 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Besarnya hubungan sumber belajar dengan hasil belajar siswa tergolong 

sedang, dengan koefisien R sebesar 0,500. Kontribusi variabel sumber belajar 

siswa (X2) dengan variabel hasil belajar (Y) sebesar 25,0%, sisanya 75,0% 

ditentukan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

(6) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar 

terhadap sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. Pernyataan ini dibuktikan dengan perolehan 

rhitung≥rtabel (0,813≥0,1402) dan signifikansinya 0,000<0,05, berarti H0 ditolak, 

artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar 
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dengan sumber belajar siswa. Besarnya hubungan motivasi belajar dan 

sumber belajar siswa tergolong sangat kuat, dengan koefisien R sebesar 

0,813.  

(7) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi dan sumber belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F, diperoleh nilai 

Fhitung>Ftabel (39,677>3,064), artinya motivasi dan sumber belajar secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan analisis 

korelasi ganda, diperoleh nilai R sebesar 0,542 artinya korelasi antara 

motivasi dan sumber belajar terhadap hasil belajar sebesar 0,542. Nilai 

korelasi ganda berada di antara 0,60 - 0,799, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

hubungan yang kuat antara motivasi dan sumber belajar terhadap hasil 

belajar. Selain itu, diperoleh angka R
2
 (R Square) sebesar 0,294, artinya 

sumbangan pengaruh variabel motivasi dan sumber belajar terhadap hasil 

belajar sebesar 29,4%, sedangkan sisanya sebesar 70,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti tentang 

“Pengaruh Motivasi dan Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

SD Negeri Margadana Kota Tegal”, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh 

peneliti. Penjelasan tentang saran dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian 

berikut. 
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(1) Motivasi Belajar dan sumber belajar berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Namun perlu diperhatikan untuk indikator motivasi belajar “Mengikuti 

PBM di Kelas” merupakan indikator terendah, hal ini berarti bahwa dalam 

proses pembelajaran siswa kurang termotivasi dalam belajar, sedangkan 

untuk indikator sumber belajar “Buku pelajaran” merupakan indikator 

terendah, artinya siswa kurang dalam membaca buku pelajaran, padahal buku 

pelajaran merupakan buku penting untuk dipelajari siswa. Oleh karena itu, 

diharapkan kepada guru, pihak sekolah, serta orangtua dapat bekerjasama 

dengan baik agar siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas 

serta siswa dapat terbiasa dalam membaca buku pelajaran. 

(2) Siswa yang sudah memiliki motivasi yang tinggi, gemar membaca untuk 

berbagai jenis buku, dan memeroleh hasil belajar yang baik, harus di 

pertahankan. Bagi siswa yang kurang dalam motivasi belajar, sumber belajar, 

maupun hasil belajar harus lebih ditingkatkan lagi. 

(3) Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang motivasi belajar dan sumber belajar siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa indikator motivasi belajar tentang 

pembelajaran di kelas tergolong rendah dibandingkan indikator lain, 

diharapkan guru mampu memberikan inovasi baru dalam pembelajaran di 

kelas, seperti menggunakan metode maupun media-media yang mampu 

membangkitkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar di kelas. 

Sedangkan untuk kurangnya siswa dalam membaca buku pelajaran, 

diharapkan guru mampu memberikan kegiatan dimana siswa diharuskan 

untuk membaca buku pelajaran. 
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(4) Pihak sekolah diharapkan dapat memerhatikan motivasi belajar siswa dengan 

cara memberikan bimbingan maupun arahan bagi siswa yang terlihat kurang 

termotivasi dalam belajar, dan pihak sekolah harus memerhatikan sumber 

belajar siswa dengan cara menyediakan buku-buku bacaan bagi siswa. 

(5) Pihak orangtua diharapkan dapat memberikan perhatian kepada siswa 

khususnya dalam penyediaan berbagai jenis buku yang dapat digunakan 

siswa dalam belajar. 

(6) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang 

juga memengaruhi hasil belajar, sehingga dapat menambah pengetahuan baru 

tentang peningkatan hasil belajar. 
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