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ABSTRAK 

Umam, Mohammad Khoirul. 2017. Pengaruh Kebiasaan dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: (I) Ika 

Ratnaningrum, S.Pd. M.Pd. dan (II) Drs. Utoyo,M.Pd. 

Kata Kunci: hasil belajar; kebiasaan belajar; motivasi belajar 

 

Mutu pendidikan dapat diketahui salah satunya melalui hasil belajar siswa. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hasil belajar 

diantaranya kebiasaan belajar dan motivasi belajar. Siswa yang mempunyai 

kebiasaan belajar yang teratur dan rutin akan memengaruhi hasil belajar yang 

diperoleh. Begitu pula siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi akan 

memengaruhi nilai hasil belajar yang tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kebiasaan belajar dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. 

Penelitian ini menggunakan metode ex post facto dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal yang berjumlah 348 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Issac and Michael dan 

Proporsional Random Sampling, sehingga didapatkan sampel sebanyak 183 siswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi untuk hasil belajar dan 

angket tertutup dengan skala likert 4 opsi jawaban untuk kebiasaan belajar serta 

motivasi belajar. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan korelasi 

sederhana, regresi linier sederhana dan analisis regresi ganda. 

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

antara kebiasaan belajar terhadap hasil belajar dengan hasil penelitian diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 3,379 > 1,973 dan korelasi keduanya sebesar 0,253 atau rendah. 

Besar sumbangan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar siswa sebesar 5,9%; (2) 

Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar 

dengan hasil penelitian diperoleh diperoleh thitung > ttabel (4,226 > 1,973) dan 

korelasi keduanya dalam kategori rendah (0,274). Besar sumbangan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa sebesar 9%; (3) Ada pengaruh yang signifikan 

antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan hasil 

penelitian diperoleh Fhitung > Ftabel (9,505 > 3,046) dan korelasi ganda dalam 

kategori rendah (0,309). Besar sumbangan kebiasaan belajar dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa sebesar 8,5%. Saran peneliti adalah guru hendaknya 

selalu mengingatkan siswa untuk belajar setiap hari dan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa dengan memberikan metode pembelaran yang lebih 

menarik.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

serta manfaat penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ialah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa, Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan dalam 

pendidikan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 1 dijelaskan definisi Standar Nasional Pendidikan 

adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 4 disebutkan bahwa 

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat. 

Bangsa yang bermartabat ditandai dengan terciptanya masyarakat yang 

aman, damai, tentram, berjiwa sosial tinggi, serta berbudi pekerti luhur. Salah satu 

caranya ialah melalui proses pendidikan. Pendidikan diharapkan menjadi 
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penyangga peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan yang dimaksud harus 

dapat berfungsi tidak hanya sebagai “transfer of knowledge” melainkan juga 

sebagai “transfer of value”. 

Upaya tersebut didukung dengan munculnya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar bagi setiap 

warga negara dimana setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama dalam 

memeroleh pendidikan dasar yang bertujuan untuk memberikan pendidikan 

minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi 

dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat dan pemerataan 

kesempatan memeroleh pendidikan yang bermutu. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 telah mengatur tentang Standar Penilaian 

Pendidikan pada pasal 1 untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pada pasal 

tersebut dijabarkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 

hasil belajar peserta didik. 

Menurut Rifa‟i dan Anni (2009: 85), hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Hasil 

belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar 

yang diukur sangat tergantung pada tujuan pendidikannya. Hasil belajar peserta 

didik akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek 

tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, budi pekerti, dan sikap (Hamalik, 2015: 30). 

Adapun untuk mengukur aspek-aspek hasil belajar, telah diatur dalam Bab 

II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 
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Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menjelaskan bahwa 

instrumen pengukur hasil belajar siswa diantaranya adalah ulangan tengah 

semester dan ulangan akhir semester. Berdasarkan pada informasi yang peneliti 

peroleh melalui wawancara pada tanggal 22 dan 27 Desember 2016 dengan 

pengawas dan salah satu guru di SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal, 

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

masih rendah. Rendahnya hasil belajar yang dicapai karena dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar telah dijelaskan oleh para 

ahli. Salah satunya pendapat Wasliman (2007) dalam Susanto (2013: 12) yang 

menyatakan bahwa “hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal”. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam 

diri siswa, seperti: kecerdasan, kesehatan, ketekunan, sikap, kondisi fisik, 

perhatian, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar. Faktor eksternal merupakan 

faktor yang berasal dari luar siswa, seperti: faktor lingkungan keluarga, faktor 

lingkungan sekolah, dan faktor masyarakat. Di antara faktor penting yang dapat 

memengaruhi hasil belajar siswa yaitu kebiasaan belajar. 

Aunurrahman (2014: 184) mendefinisikan kebiasaan belajar sebagai 

perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama 

sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Hal ini 

berarti kebiasaan belajar merupakan perilaku belajar yang dilakukan siswa secara 

berulang-ulang dan lama-kelamaan akan menjadi menetap dan bersifat otomatis. 

Setiap siswa memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda yang disesuaikan 
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dengan dirinya masing-masing. Kebiasaan belajar seseorang memengaruhi 

aktivitas belajarnya dan pada tujuannya dapat memengaruhi hasil belajar yang 

diperoleh. 

Hampir sama dengan pendapat  Aunurrahman (2014), Djaali (2013: 128) 

berpendapat bahwa kebiasaan belajar adalah cara atau teknik yang menetap pada 

diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, 

dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Ketika seorang siswa dapat 

menerima pelajaran dengan baik, maka hasil belajarnya dapat diprediksi akan 

lebih baik daripada siswa yang kurang baik dalam menerima pelajaran. Demikian 

halnya dengan membaca buku dan mengerjakan tugas, siswa yang membaca buku 

lebih banyak dan mengerjakan tugas lebih keras akan mendapat hasil belajar yang 

lebih baik daripada siswa yang bermalas-malasan. 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 dan 27 

Desember 2016 dengan Pengawas dan salah satu Guru di SD Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal, juga menemukan kebiasaan belajar siswa kelas V SD 

Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal yang masih buruk. Kebiasaan-

kebiasaan buruk yang sering dilakukan siswa berupa belajar tidak teratur, sering 

mencontek teman, kurang memiliki catatan pelajaran yang lengkap, dan lain-lain. 

Kebanyakan siswa juga kurang perhatian atau bimbingan dari orang tua, sehingga 

siswa tidak terbiasa untuk belajar mandiri. 

Diperlukan adanya motivasi agar siswa dapat terdorong untuk belajar, baik 

itu secara mandiri atau secara berkelompok. Sardiman (2011: 73) mengartikan 

motivasi sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif pada saat tertentu, 

terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. 
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Siswa akan terdorong atau termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan 

adanya tujuan. Berbeda halnya ketika tidak ada tujuan, maka apa yang dilakukan 

akan terasa datar dan tidak ada dorongan. 

Senada dengan pendapat Sardiman (2011), Uno (2016: 23) menyatakan 

bahwa motivasi adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Dorongan internal dapat berupa 

keinginan berhasil dan harapan akan cita-cita. Sedangkan dorongan eksternal 

dapat berupa penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar 

yang menarik. Oleh karena itu, motivasi cukup berperan dalam kegiatan belajar. 

Siregar dan Nara (2011: 51) menyatakan terdapat dua peranan penting 

motivasi dalam belajar, yaitu: (1) motivasi merupakan daya penggerak psikis 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan 

belajar demi mencapai satu tujuan, (2) motivasi memegang peranan penting dalam 

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

yang mempunyai motivasi tinggi, mempunyai energi yang banyak untuk 

melaksanakan kegiatan belajar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila 

siswa mempunyai semangat atau motivasi belajar yang tinggi, maka akan terjadi 

kegiatan belajar, sehingga menghasilkan hasil belajar yang baik. Sebaliknya, jika 

siswa tidak memiliki motivasi belajar, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar 

pada diri siswa tersebut. Apabila motivasi siswa rendah, maka diasumsikan bahwa 

hasil belajar siswa yang bersangkutan akan rendah. 

Rendahnya motivasi belajar juga ditemukan pada siswa kelas V SD Dabin 

II Kecamatan Margadana Kota Tegal. Hal ini juga berdasarkan wawancara dengan 
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pengawas dan salah satu guru SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

Kurangnya motivasi belajar siswa dikarenakan berbagai faktor, baik dari dalam 

diri siswa maupun luar siswa. Faktor-faktor tersebut antara lain: anggapan siswa 

yang penting masuk sekolah, kurang semangat mengikuti kegiatan proses belajar 

mengajar, kurang bimbingan belajar dari keluarga, banyak teman yang 

mengganggu saat hendak belajar, kurang konsentrasi saat di kelas, kurangnya 

pujian dan hadiah dari guru, serta guru kurang variasi dalam pembelajaran. Tanda 

siswa yang kurang motivasi belajar dapat dilihat saat siswa mengikuti 

pembelajaran, contohnya pasif saat pembelajaran, malu menjawab saat ditanya 

guru, kurang partisipasi dalam kelompok, mudah mengeluh, susah menerima 

materi dari guru, dan sebagainya. Tanda semacam ini yang menjadi masalah bagi 

guru pada pembelajaran. 

Penelitian terhadap variabel-variabel yang sama telah banyak dilakukan. 

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa  variabel bebas 

memengaruhi variabel terikat. Salah satu contoh penelitian yang relevan yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2015) dari Universitas Indra Prasta PDRI 

dengan judul penelitian “Pengaruh Minat Dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika”. Ada tiga hasil dari penelitian tersebut, yaitu: (1) ada 

pengaruh positif minat dan kebiasaan belajar siswa secara bersama-sama terhadap 

prestasi belajar matematika, (2) ada pengaruh minat belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika, (3) ada pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bakar 

(2014) dari Universitas Negeri Padang dengan judul “The Effect Of Learning 

Motivation On Student’s Productive Competencies In Vocational High School, 
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West Sumatra”. Studi ini menemukan bahwa: (1) motivasi belajar dari siswa SMK 

dalam kategori baik, (2) kompetensi produktif siswa berada dalam kategori baik, 

dan (3) ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap 

kompetensi produktif siswa SMK Sumatera Barat sebesar 11,5%. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tergugah untuk mengadakan 

penelitian mengenai kebiasaan dan motivasi belajar siswa dengan judul “Pengaruh 

Kebiasaan dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin 

II Kecamatan Margadana Kota Tegal”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai 

berikut: 

(1) Sebagian hasil belajar siswa masih kurang dari Kriteria Ketuntasan Mimimal 

(KKM). 

(2) Kebiasaan belajar siswa yang kurang teratur atau kurang disiplin saat 

dirumah.  

(3) Kebiasaan belajar siswa yang masih buruk saat mengikuti pembelajaran di 

sekolah. 

(4) Orang tua siswa kurang membimbing saat siswa belajar. 

(5) Siswa kurang termotivasi saat proses belajar mengajar. 

(6) Kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memerlukan adanya pembatasan masalah untuk menghindari 

kesalahpahaman maksud dan tujuan penelitian serta agar lebih efektif dan efisien. 

Oleh karena itu, peneliti perlu membatasi masalah sebagai berikut: 
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(1) Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017. 

(2) Variabel yang akan diteliti yaitu motivasi belajar, kebiasaan belajar, dan hasil 

belajar siswa. 

(3) Hasil belajar siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata nilai 

Ulangan Tengah Semester (UTS) genap Tahun Ajaran 2016/2017. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Bagaimanakah pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017? 

(2) Bagaimanakah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V 

SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017? 

(3) Bagaimanakah pengaruh kebiasaan dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 

2016/2017? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan penelitian yang akan 

diuraikan dalam bagian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum merupakan tujuan penelitian dari sudut pandang secara luas. Tujuan khusus 

adalah tujuan penelitian dari sudut pandang yang lebih sempit. Berikut uraian 

tujuannya: 
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1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kebiasaan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V SD 

Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan penjelasan secara lebih rinci dari tujuan umum. 

Tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kebiasaan dan motivasi belajar 

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

Tegal Tahun Ajaran 2016/2017. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat. Manfaat 

merupakan dampak dari sebuah tujuan yang telah dicapai. Manfaat yang diperoleh 

dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Adapun uraian dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

(1) Memberikan gambaran tentang pengaruh kebiasaan belajar dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017. 

(2) Menambah referensi bahan kajian penelitian yang relevan di bidang 

psikologi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat segera digunakan untuk 

keperluan pemecahan massalah, pembuatan keputusan, serta perbaikan program 

yang sedang berjalan. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi siswa, guru, sekolah, orang tua dan peneliti. Adapun uraian manfaat praktis 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Menumbuhkan kebiasaan belajar yang teratur dan baik. 

(2) Menumbuhkan motivasi kepada siswa agar giat belajar dan memiliki motivasi 

belajar yang tinggi. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Guru mampu membiasakan siswa agar memiliki kebiasaan belajar yang baik 

dalam kelas. 

(2) Digunakan sebagai bahan masukan guru untuk meningkatkan keterampilan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

(3) Pedoman guru untuk mengajak orang tua siswa untuk lebih memerhatikan 

anaknya. 
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1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberikan informasi bagi sekolah untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

(2) Meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

1.6.2.4 Bagi Orang Tua 

(1) Membiasakan anak agar teratur belajar saat di rumah. 

(2) Menambah pengetahuan dan menimbulkan kesadaran bagi orang tua untuk 

lebih memerhatikan dan memotivasi anaknya dalam belajar. 

1.6.2.5 Bagi Peneliti 

(1) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti untuk mengadakan 

penelitian dalam bidang psikologi pendidikan. 

(2) Meningkatkan wawasan peneliti dalam bidang psikologi pendidikan berkaitan 

dengan kebiasaan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di 

sekolah dasar. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bagian kajian pustaka akan dijelaskan tentang: landasan teori, penelitian 

yang relevan, dan kerangka berpikir penelitian. Landasan teori memuat teori-teori 

dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian 

yang relevan merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki variabel-

yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Pada kajian pustaka juga akan 

dikemukakan tentang kerangka berpikir penelitian. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian, meliputi: hakikat belajar, hasil belajar, fator-faktor yang memengaruhi 

hasil belajar, macam-macam hasil belajar, pengertian kebiasaan belajar, peranan 

kebiasaan belajar dalam kegiatan belajar, kebiasaan tidak baik dalam belajar, 

dimensi dan indikator kebiasaan belajar, pengertian motivasi belajar, prinsip-

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

motivasi belajar, macam-macam motivasi belajar, dimensi dan indikator motivasi 

belajar dan hubungan antar variabel. Kajian teori diuraikan sebagai berikut: 

2.1.1  Hakikat Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan manusia seumur hidup. Hal 

ini sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Belajar menurut Siregar dan 
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Nara (2011: 3) belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang yang berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi bahkan dalam 

kandungan hingga liang lahat. Sementara itu, Baharuddin dan Wahyuni (2015: 13) 

menyatakan bahwa “belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai 

macam kompetensi, keterampilan, dan sikap”. 

Sebuah pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. 

Begitu pula dengan siswa, setiap siswa memiliki pengalaman yang berasal dari 

interaksi dengan lingkungan. Melalui pengalaman, siswa dapat belajar sehingga 

mereka memperoleh informasi maupun kemampuan yang dapat digunakan dalam 

kehidupannya. Hal ini didukung oleh pendapat  Slameto (2013: 2), “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”. 

Selanjutnya, Abdillah dalam Aunurrahman (2014: 35) menyatakan bahwa 

“belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan individu dalam perubahan 

tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu”. Perubahan 

yang diharapkan adalah perubahan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Perubahan tersebut dapat diamati dan berlaku dalam waktu relatif 

lama. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan belajar merupakan 

proses perubahan tingkah laku seseorang yang berasal dari latihan dan 

pengalaman yang bersifat relatif permanen, menuju kebaikan, dan berlangsung 

dalam kurun waktu tertentu di dalam kehidupan. Melalui kegiatan belajar, 
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diharapkan ketika dewasa manusia terampil melaksanakan tugas-tugas kerja 

tertentu. 

2.1.2  Hasil Belajar 

Proses pendidikan selalu ada input (masukan) berupa peserta didik, 

kemudian dilakukan proses atau pembelajaran yang akhirnya menghasilkan output 

(keluaran) berupa lulusan yang memeroleh hasil belajar yang diinginkan. Hasil 

belajar menurut Rifa‟i dan Anni (2009: 85) adalah perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Susanto (2013: 5) 

mengemukakan bahwa hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai 

hasil dari kegiatan belajar. 

Nawawi dalam Susanto (2013: 5) menyatakan bahwa “hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam memelajari materi pelajararan 

di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal 

jumlah materi pelajaran tertentu”. Winkel (1996: 51) dalam Purwanto (2014: 45) 

menyatakan bahwa “hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya”. Pendapat lain oleh Suprijono (2009: 

5-6) dalam Thobroni (2015: 20) mengungkapkan bahwa “hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan”. 

Berdasarkan pengertian para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah belajar, sehingga tampak 

pada dirinya perubahan tingkah laku. Tingkah laku yang berubah bisa berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 
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2.1.3  Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh siswa menguasai bahan yang sudah diajarkan (Purwanto, 2014: 44). 

Hasil belajar siswa dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan setelah 

berada dalam peristiwa belajar. Penentuan keberhasilan belajar siswa adalah 

dengan mendapat nilai hasil belajar yang baik. Nasution dkk dalam Djamarah 

(2011: 176-205) telah menguraikan berbagai faktor yang memengaruhi proses dan 

hasil belajar, diantaranya: faktor lingkungan, faktor instrumental, kondisi 

fisiologis, dan kondisi psikologis. 

Faktor lingkungan diperinci lagi menjadi lingkungan alami dan lingkungan 

sosial budaya. Lingkungan alami adalah lingkungan tempat tinggal siswa. 

Pencemaran lingkungan hidup merupakan malapetaka bagi siswa yang hidup di 

dalamnya. Lingkungan sekolah juga termasuk dalam lingkungan alami. Apabila 

lingkungan alami baik, maka akan membuat proses dan hasil belajar menjadi baik. 

Selain lingkungan alami, ada juga lingkungan sosial budaya. Sebagai anggota 

masyarakat, siswa tidak dapat melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial 

yang terbentuk mengikat perilaku siswa untuk tunduk pada norma-norma sosial, 

susila, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

Faktor yang selanjutnya yaitu faktor instrumental. Faktor instrumental 

memuat: kurikulum, program, sarana dan fasilitas, dan guru. Semuanya dapat 

diberdayagunakan menurut fungsi masing-masing. Kurikulum dapat dipakai oleh 

guru dalam merencanakan program pengajaran. Program sekolah dapat dijadikan 

acuan untuk meningkatan kualitas belajar mengajar. Sarana dan fasilitas yang 

tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar berguna bagi kemajuan belajar 

siswa di sekolah. 
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Faktor yang ketiga adalah kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis umumnya 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Anak-anak yang 

kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya di bawah anak-anak yang gizinya 

tercukupi. 

Faktor yang terakhir adalah kondisi psikologis. Bentuk-bentuk faktor 

psikologis yaitu: minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. 

Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama 

dalam menentukan intensitas belajar seorang siswa. Meski faktor luar 

mendukung, tetapi faktor psikologis tidak mendukung, maka faktor luar itu akan 

kurang signifikan. 

Wasliman (2007) dalam Susanto (2013: 12) mengemukakan 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 dalam diri siswa dalam memengaruhi belajarnya, 

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

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar siswa yang memengaruhi hasil belajar, 

meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Merujuk pada pendapat para ahli tersebut, semakin jelas bahwa hasil 

belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang didalamnya terlibat sejumlah 

faktor yang saling memengaruhinya. Tinggi rendahnya hasil belajar siswa 

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

maupun dari luar siswa. Faktor yang datang dari diri siswa jauh lebih berpengaruh 

besar terhadap pencapaian hail belajar siswa, seperti kecerdasan anak, minat, 

kondisi fisik, kebiasaan belajar, dan motivasi belajar. 
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2.1.4  Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa mencakup berbagai hal yang dipelajari di sekolah. 

Macam-macam hasil belajar menurut Susanto (2013: 6) meliputi pemahaman 

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

(aspek afektif). Pemahaman konsep dapat diartikan 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 sesuatu 

konsep atau citra. 

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. Selain kedua macam 

hasil belajar tersebut, ada satu macam hasil belajar lagi 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. 

Menurut Siregar dan Nara (2011: 146-155), hasil belajar dapat diukur 

dengan beberapa instrumen. Instrumen pengukuran hasil belajar adalah tes dan 

non-tes. Instrument tes memilki beberapa jenis, diantaranya: tes esai (uraian), tes 

objektif, dan pilihan ganda (multiple choice). Adapun teknik non-tes juga ada 

beberapa macamnya, yaitu: bagan partisipasi (participation charts), daftar cek 

(check lists), skala lajuan (rating scale), dan skala sikap. 



18 

 

 

 

1
8
 

Kesimpulan pada pembahasan ini adalah hasil belajar siswa dapat 

digolongkan dalam tiga ranah, yaitu: (1) ranah kognitif, (2) afektif, dan (3) 

psikomotorik. Ketiga ranah hasil belajar tersebut dapat diukur menggunakan 

instrumen yang sesuai. Adapun pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

teknik tes sebagai instrument pengkuran hasil belajar siswa, yang mana dalam hal 

ini akan mengambil data dari hasil Ujian Tengah Semester (UTS) semester genap 

tahun ajaran 2016/2017. 

2.1.5 Pengertian Kebiasaan Belajar 

Tujuan dari belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, 

kecakapan, dan keterampilan yang dilalui siswa agar menjadi kebiasaan (Slameto 

2013: 82). Kebiasaan belajar menurut Aunurrahman (2014: 184) yaitu “perilaku 

belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga 

memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya”. Maka jelaslah 

bahwa kebiasaan belajar ini dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadikan 

sebuah ciri khas tersendiri dalam aktifvitas belajar seseorang. 

Sementara itu, Syah (2009: 128) mengemukakan bahwa “kebiasaan belajar 

adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-

perbaikan yang telah ada”. Tujuannya agar siswa memeroleh sikap-sikap dan 

kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras 

dengan kebutuhan ruang dan waktu. Sedangkan kebiasaan belajar menurut Djaali 

(2013: 128) adalah “cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu 

menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu 

untuk menyelesaikan kegiatan”. 
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Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru dalam 

aktivitas belajar siswa dengan waktu yang lama agar muncul suatu pola tingkah 

laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Perbuatan menyenangkan dalam 

belajar cenderung untuk diulang. Oleh karena itu, tindakan kebiasaan belajar akan 

memengaruhi siswa dalam memraktikkan belajar dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.6 Peranan Kebiasaan Belajar dalam Kegiatan Belajar 

Pada prinsipnya, belajar adala berbuat (Sardiman, 2011: 95). Berbuat atau 

melakukan kegiatan untuk mengubah tingkah laku. Tidak ada belajar kalau tidak 

ada kegiatan. Kegiatan belajar akan mudah terlaksanakan apabila siswa sudah 

terbiasa untuk belajar. Hal ini disebabkan kebiasaan sebagai cara yang mudah dan 

tidak memerlukan konsentrasi dan perhatian yang besar. Suryabrata dalam Djaali 

(2013: 129) merumuskan cara belajar yang efisien adalah dengan usaha sekecil-

kecilnya memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi perkembangan individu 

yang belajar. Cara belajar yang efisien belum menjamin keberhasilan dalam 

belajar. Namun, yang paling penting siswa mampu memraktikkannya dalam 

belajar sehari-hari, sehingga lama-kelamaan menjadi kebiasaan, baik di dalam 

kelas maupun di luar sekolah. 

Djaali (2013: 128) mengungkapkan peranan kebiasaan belajar menjadi 

dua, yaitu: delay avoidan dan work methods. Delay Avoidan (menghindari 

keterlambatan) merupakan kebiasaan belajar yang merujuk pada ketepatan waktu 

penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal yang 

memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan menghilangkan rangsangan 

yang akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Work Methods (cara kerja) 
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merupakan kebiasaan belajar yang menunjuk kepada penggunaan cara (prosedur) 

belajar yang efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas akademik dan 

keterampilan belajar. 

Syah (2009: 128) mengungkapkan peranan kebiasaan belajar agar siswa 

memeroleh sikap-sikap perbuatan baru yang lebih positif dalam arti selaras 

dengan kebutuhan waktu dan ruang. Arti positif tersebut selaras dengan norma 

dan tata nilai moral yang berlaku, baik yang bersifat religius maupun tradisional 

dan kultural. Kebiasaan belajar dapat diberlakukan untuk menopang pendidikan 

karakter. Jadi, dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka siswa dapat 

lebih efisien dalam belajar, sehingga siswa dapat memiliki prosedur belajar yang 

baik dan dapat mengurangi kemungkinan keterlambatan tugas. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kebiasaan belajar memilki peran agar siswa dapat lebih efektif dan efisien dalam 

mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar. Hal tersebut juga 

berfungsi menghindari keterlambatan tugas. Kesinambungan dalam belajar juga 

harus selalu dilakukan. 

2.1.7 Kebiasaan Tidak Baik dalam Belajar 

Ditemukan banyak kebiasaan belajar siswa yang kurang baik dalam 

kondisi nyata sehari-hari. Sebagian dari kebiasaan tidak baik tersebut adalah: (1) 

belajar tidak teratur; (2) daya tahan belajar rendah; (3) belajar ketika menjelang 

ulangan atau ujian; (4) tidak memilki catatan pelajaran yang lengkap; (5) tidak 

terbiasa membuat ringkasan; (6) tidak memiliki motivasi untuk memperkaya 

materi pelajaran; (7) senang menjiplak pekerjaan teman dan kurang percaya diri di 

dalam menyelesaikan tugas; (8) sering datang terlambat; dan (9) melakukan 
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kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti merokok (Aunurrahman, 2014: 184). 

Kebiasaan-kebiasaan seperti tersebut dapat memengaruhi aktivitas dan hasil 

belajar. 

Senada dengan Aunurrahman (2014), Dimyati dan Mudjiono (2013: 246) 

memperinci kebiasaan-kebiasaan buruk dalam belajar, diantaranya: (1) belajar 

pada akhir semester; (2) belajar tidak teratur; (3) menyia-nyiakan kesempatan 

belajar; (4) bersekolah hanya untuk bergengsi; (5) datang terlambat gaya 

pemimpin; (6) bergaya jantan seperti merokok; (7) sok menggurui teman; dan (8) 

bergaya minta “belas kasihan” tanpa belajar. Kebiasaan-kebiasaan belajar tersebut 

juga akan memengaruhi aktivitas belajar yang akhirnya menyebabkan rendahnya 

hasil belajar siswa. Maka dibutuhkan cara untuk menangani masalah-masalah 

tersebut agar dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan belajar yang tidak baik 

menjadi kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik. Crow dan Crow (t.t) dalam 

Purwanto (2014: 116-120) menjelaskan cara-cara belajar yang baik, diantaranya: 

(1) adanya tugas-tugas yang jelas dan tegas; (2) belajar membaca yang baik; (3) 

gunakan metode keseluruhan dan metode bagian; (4) pelajari dan kuasai bagian-

bagian yang sukar dari bahan yang dipelajari; (5) buat catatan-catatan pada waktu 

belajar; (6) kerjakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan; (7) hubungkan bahan-

bahan baru dengan bahan yang lama; (8) gunakan berbagai sumber belajar; (9) 

pelajari baik-baik tabel, peta, grafik, dan gambar; serta (10) membuat rangkuman. 

Adanya tugas-tugas yang jelas dari guru akan membuat alur belajar siswa 

terarah. Siswa juga akan memberikan perhatian lebih pada materi yang dijadikan 

tugas oleh guru. Langkah pertama ini cukup efektif untuk meningkatkan 

kebiasaan belajar siswa. 
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Langkah selanjutnya yaitu dengan belajar membaca yang baik. 

Kemampuan akademik seseorang sangat tergantung pada kemampuannya dalam 

membaca. Jadi, apabila kemampuan membaca tinggi, maka akan berdampak pula 

pada kebiasaan dan hasil belajarnya. 

Pemilihan metode yang tepat merupakan hal yang penting dalam belajar. 

Pemilihan metode belajar harus berdasarkan tingkat keluasan dan tingkat kesulitan 

materi atau bahan yang dipelajari. Misalnya untuk mempelajari materi yang luas 

mungkin kurang sesuai jika menggunakan metode keseluruhan. Namun, untuk 

mempelajari bab demi bab lebih sesuai menggunakan metode keseluruhan. 

Mempelajari sebuah bab kurang tepat jika menggunakan metode bagian karena 

pengertian yang diperoleh menjadi terpecah-pecah, sehingga tidak menjadi satu 

kebulatan. Setelah bab demi bab dikuasai, baru digabungkan lagi menjadi 

keseluruhan isi buku tersebut. 

Biasanya terdapat bagian-bagian materi yang sukar dipelajari. Materi-

materi seperti tersebut harus dipelajari dengan lebih keras lagi. Caranya dapat 

menggunakan catatan-catatan kecil dan dengan mempelajarinya berulang kali. 

Catatan-catatan tentang materi bacaan atau pelajaran sangat membantu 

siswa itu sendiri. Catatan-catatan tersebut disusun ke dalam bentuk outline yang 

dapat menggambarkan garis besaar keseluruhan dari apa yang telah dipelajari. 

Outline dan catatan-catatan yang tersusun itu akan membantu siswa pada saat 

siswa akan mengulangi pelajaran ketika akan menghadapi ujian. Siswa tidak perlu 

lagi membaca seluruh buku yang akan memerlukan waktu lebih lama. 

Biasanya terdapat beberapa pertanyaan di buku pegangan siswa yang 

bermaksud untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari serta memperluas 
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pengetahuan pada akhir setiap bab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikerjakan 

dengan sebaik-baiknya. Sebelum siswa mempelajari tugas untuk hari berikutnya, 

dia harus mengulangi pelajaran-pelajaran yang lampau yang ada hubungannya 

dengan bahan pelajaran yang akan dipelajarinya. Sumber yang digunakan dalam 

belajar tidak hanya satu saja. Berbagai macam sumber belajar akan dapat 

memperluas dan memperdalam pengetahuan siswa. Siswa tidak sekedar biasa 

membaca tabel, peta, grafik, dan gambar tetapi siswa juga harus paham. Guru 

memiliki tugas untuk membimbing siswa bagaimana menginterpretasikan gambar, 

grafik, tabel, dan peta yang ada di dalam buku pelajaran serta bagaimana 

menyusun atau mengambil kesimpulan. Melalui penjelasan guru, siswa dapat 

membuat rangkuman yang baik dan mudah dipahami. Semakin pandai siswa 

membuat rangkuman, maka semakin mudah untuk melakukan review atau 

mengulang kembali pelajaran yang telah diterimanya. 

2.1.8 Dimensi dan Indikator Kebiasaan Belajar 

Aunurrahman (2014 185) menjelaskan bahwa salah satu faktor internal 

yang memengaruhi proses belajar siswa adalah kebiaaan belajar. Sudah 

semestinya kebiasaan belajar siswa harus diperhatikan. Ada lima hal yang perlu 

diperhatikan dalam belajar, yaitu: (1) cara mengikuti pelajaran, (2) cara belajar 

mandiri di rumah, (3) cara belajar kelompok, (4) mempelajari buku teks, dan (5) 

menghadapi ujian (Sudjana, 2014: 165-173). Hal pertama yang harus diperhatikan 

adalah cara mengikuti pelajaran. Cara mengikuti pelajaran di sekolah merupakan 

bagian penting dari proses belajar, siswa dituntut untuk dapat menguasai bahan 

pelajaran. Pada saat pembelajaran, siswa berkosentrasi menerima pelajaran, 
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mencatat pokok-pokok materi, dan mencatat hal yang tidak jelas untuk ditanyakan 

guru. 

Kebiasaan belajar juga sangat dipengaruhi oleh cara belajar mandiri di 

rumah. Belajar mandiri di rumah harus dapat dilakukan oleh setiap siswa. Syarat 

utama belajar di rumah adalah keteraturan belajar yaitu memiliki jadwal belajar 

meskipun waktunya terbatas. Belajar bukan merujuk lamanya tetapi kebiasaan 

teratur dan rutin melakukan belajar setiap harinya meskipun dengan jam yang 

terbatas. 

Apabila siswa hanya mengandalkan cara belajar sendiri di rumah, maka 

akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Perlu adanya belajar bersama atau 

belajar kelompok dengan teman yang bisa dilakukan di sekolah, perpustakaan, di 

rumah teman ataupun tempat-tempat yang nyaman untuk belajar. Belajar 

kelompok dapat menjadi cara bagi siswa untuk memecahkan soal dengan 

kelompoknya. 

Faktor yang memengaruhi kebiasaan belajar siswa, di antaranya juga 

kegiatan mempelajari buku teks. Siswa harus membaca buku karena buku adalah 

sumber ilmu. Kebiasaan membaca buku harus dibudayakan oleh siswa agar lebih 

memahami bahan pelajaran. 

Saat menghadapi tes, ulangan, ataupun ujian merupakan saat-saat yang 

mencemaskan bagi siswa. Cemas, sibuk, dan kurang istirahat karena mengejar 

belajar untuk ujian, sehingga menimbulkan ketegangan psikologis yang berakibat 

kepercayaan diri menurun. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik pada 

saat menghadapi ujian akan dapat menyelesaikannya dengan tenang.  
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Belajar merupakan cara yang harus dilalui siswa demi mendapatkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Cara 

yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan belajar juga akan 

memengaruhi hasil belajar itu sendiri. Slameto (2013: 82-91) mengungkapkan 

kebiasaan belajar yang dapat memengaruhi hasil belajar, di antaranya: (1) 

pembuatan jadwal dan pelaksanaannya; (2) membaca dan membuat catatan; (3) 

mengulangi bahan pelajaran; (4) konsentrasi; dan (5) mengerjakan tugas. 

Pembuatan jadwal yang baik merupakan langkah awal agar kebiasaan 

belajar dapat terbentu dengan baik pula. Jadwal pelajaran adalah daftar mata 

pelajaran yang harus dipelajari dalam batasan waktu tertentu. Pelaksanaan jadwal 

pelajaran yang baik akan berdampak pada teraturnya pembagian waktu belajar 

pada tiap-tiap mata pelajaran. 

Selain pembuatan jadwal pelajaran, membaca dan membuat catatan juga 

dapat berpengaruh terhadap kebiasaan belajar. Membaca merupakan kegiatan 

mengintepretasikan simbol-simbol dalam sebuah bahan bacaan. Sebelum 

membaca, hendaknya mencari garis besar dari suatu materi yang akan dibaca. 

Setelah itu, membuat pertanyaan terkait isi bacaan agar dapat mengasah 

kemampuan pemahaman dalam membaca. Pembuatan catatan merupakan kegiatan 

mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Membuat catatan memiliki 

pengaruh penting dalam membaca. Catatan yang baik, rapi, lengkap, dan teratur 

akan menambah semangat dalam belajar. Jadi membaca dan membuat catatan 

merupakan hal yang saling melengkapi dalam pembentukan kebiasaan belajar 

yang baik. 
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Mengulangi bahan pelajaran juga mempunyai pengaruh besar dalam 

kebiasaan belajar. Materi yang belum dikuasai dapat dipahami jika terus diulang 

dan materi yang telah dipahami dapat terus tertanam dalam ingatan. Ringkasan 

atau catatan pelajaran yang telah dibuat dapat digunakan untuk mengulang materi 

pelajaran yang telah diajarkan. Tidak Cuma hanya mengulang pelajaran saja, 

kegiatan belajar tidak akan berhasil tanpa adanya konsentrasi terhadap materi 

yang dipelajari. Siswa yang sudah terbiasa berkonsentrasi dapat terbiasa belajar 

dengan baik dan hasil belajar akan menjadi baik pula. Agar siswa memperoleh 

hasil belajar yang baik, pengerjaan tugas-tugas juga jangan sampai terlupakan. 

Tugas-tugas tersebut mencakup mengerjakan PR, menjawab soal latihan buatan 

sendiri, menjawab soal-soal pengayaan, mengerjakan latihan ulangan harian, 

ulangan umum, maupun ujian. 

Adapun dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada pendapat Slameto (2013: 82-91). Dimensi dan indikator tersebut 

yaitu: (1) pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, indikatornya pembuatan jadwal 

belajar dan melaksanakan jadwal belajar secara teratur; (2) membaca dan 

membuat catatan, indikatornya membaca buku teks atau buku pelajaran dan 

membuat catatan atau rangkuman; (3) mengulangi bahan pelajaran, indikatornya 

belajar mandiri di rumah dan melakukan belajar kelompok (4) konsentrasi, 

indikatornya konsentrasi dan aktif mengikuti pelajaran; dan (5) mengerjakan 

tugas, indikatornya mengerjakan tugas di sekolah dan menyelesaikan tugas PR. 

2.1.9 Pengertian Motivasi Belajar 

Banyak ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan 

berbagai sudut pandang masing-masing. Mc. Donald dalam Djamarah (2011: 148) 
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mengatakan bahwa, “motivation is a energy change within the person 

characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction”, motivasi 

adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi mencapai tujuan. Perubahan energi dalam 

diri orang  tersebut berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. 

Seseorang akan memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuannya dengan 

segala upaya yang dapat dilakukan. 

Menurut Mukiyat dan Asnawi (2007) dalam Sumantri (2015: 374), 

“motivasi adalah setiap perasaan yang sangat memengaruhi keinginan seseorang 

sehingga orang itu didorong untuk bertindak atau pengaruh kekuatan yang 

menimbulkan perilaku dan proses dalam diri seseorang yang menentukan gerakan 

atau tingkah laku kepada tujuan-tujuan. Hal ini berarti bahwa motivasi merupakan 

sebuah konstruksi dan proses interaksi antara harapan dan kenyataan masa yang 

akan datang baik dalam jangka pendek, sedang, ataupun panjang. Motivasi dapat 

mendorong bila digunakan ketika dalam diri seseorang muncul keinginan dan 

menggerakkan serta mengarahkan tingkah laku. 

Berbeda lagi dengan Wlodkowski (1985) dalam Siregar dan Nara (2011: 

49), yang mendefinisikan motivasi sebagai suatu kondisi yan menyebabkan atau 

menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah serta ketahanan (persistence) 

pada tingkah laku tersebut. Lain halnya dengan Slavin (1994) dalam Rifa‟i dan 

Anni (2009: 159) yang berpendapat bahwa motivasi adalah proses internal yang 

mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku seseorang secara teru menerus. 

Sementar itu, motivasi menurut Sardiman (2011: 73) yaitu daya penggerak dari 



28 

 

 

 

2
8
 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

anak dalam belajar. Motivasi belajar menurut Uno (2016: 23) adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung. Hal tersebut mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

belajar seseorang. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada sesorang yang 

sedang belajar untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan. Seseorang yang memiliki motivasi kuat akan memiliki dorongan yang 

besar dalam belajar. Sebaliknya, seseorang yang bermotivasi rendah, akan kurang 

semangat dalam belajar. 

2.1.10 Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

Pemberian motivasi belajar oleh guru terhadap siswanya sangat penting 

dalam proses belajar mengajar agar terjadi pembelajaran yang menyenangkan 

(Sumantri, 2015: 383). 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. Menurut Djamarah (2011: 

152) ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu: motivasi sebagai dasar 

penggerak yang mendorong aktivitas belajar, motivasi intrinsik lebih utama dari 

pada motivasi ekstrinsik dalam belajar, motivasi berupa pujian lebih baik daripada 

hukuman, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, motivasi 



29 

 

 

 

2
9
 

dapat memupuk optimisme dalam belajar, dan motivasi melahirkan prestasi 

belajar. 

Prinsip yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak mendorong 

aktivitas belajar. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang 

mendorongnya. Selanjutnya prinsip motivasi intrinsik lebih utama dari pada 

motivasi ekstrinsik dalam belajar. Siswa yang belajar berdasarkan motivasi 

intrinsik sangat sedikit terpengaruh dari luar. Semangat belajarnya sangat kuat. 

Siswa belajar bukan karena pengaruh ingin mendapat nilai tinggi, mengharap 

pujian, dan mengharap hadiah tapi karena memeroleh ilmu sebanyaknya. 

Motivasi berupa pujian lebih baik dari pada 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 

keinginannya untuk meguasai sejumlah ilmu pengetahuan, maka siswa butuh 

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 melahirkan 

prestasi dalam belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik 

buruknya prestasi siswa atau tinggi rendahnya hasil belajar siswa. 

Hover dalam Hamalik (2015: 163) mengklasifikasikan prinsip-prinsip 

motivasi menjadi tujuh belas, sebagai berikut: (1) pujian lebih efektif daripada 

hukuman; (2) semua siswa mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus 
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mendapat kepuasan; (3) motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif 

daripada motivasi yang dipaksakan dari luar; (4) terhadap jawaban yang serasi, 

perlu dilakukan usaha pemantauan atau penguatan; (5) motivasi mudah tersebar 

terhadap orang lain; (6) pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan 

merangsang motivasi; (7) tugas yang dibebankan pada diri sendiri akan 

menimbulkan motivasi yang lebih besar untuk mengerjakannya daripada apabila 

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

dan efektif untuk merangsang motivasi yang sebenarnya; (9) teknik mengajar 

yang bermacam-macam adalah efektif untuk memelihara motivasi siswa; (10) 

manfaat motivasi yang yang telah dimiliki siswa adalah bersifat ekonomis; (11) 

kegiatan yang akan dapat merangsang motivasi siswa yang lemah mungkin kurang 

berharga bagi para siswa yang tergolong pandai; (12) kecemasan yang besar akan 

menimbulkan kesulitasn belajar; (13) kecemasan yang lemah dapat membantu 

belajar; (14) apabila tugas tidak terlalu sukar maka frustasi cepat menuju 

demoralisasi; (15) setiap siswa mempunyai tingkat frustasi toleransi yang 

berlainan; (16) tekanan per kelompok kebanyakan lebih efekif dalam motivasi dari 

pada tekanan dari orang dewasa; (17) motivasi yang besar erat kaitannya dengan 

kreativitas siswa. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 

bahwa prinsip-prinsip motivasi belajar, adalah: motivasi sebagai dasar penggerak 

yang mendorong aktivitas belajar, motivasi intrinsik lebih utama dari pada 

motivasi ekstrinsik dalam belajar, motivasi berupa pujian lebih baik daripada 

hukuman, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, motivasi 

dapat memupuk optimisme dalam belajar, dan motivasi melahirkan prestasi 

belajar. 
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2.1.11 Fungsi Motivasi Belajar 

Secara umum, terdapat dua fungsi motivasi dalam belajar (Siregar dan 

Nara, 2011: 51). Pertama motivasi merupakan daya penggerak psikis dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan belajar 

demi mencapai satu tujuan. Kedua, motivasi memegang peranan penting dalam 

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

mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak melaksanakan 

kegiatan belajar. 

Hamalik (2015: 161) menyatakan ada tiga fungsi motivasi, yaitu: (1) 

mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan, artinya tanpa motivasi maka 

tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar; (2) motivasi berfungsi sebagai 

pengarah, artinya mengarah perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan; (3) 

motivasi berfungsi sebagai penggerak, maksudnya berfungsi layaknya mesin bagi 

mobil. 

Sardiman (2011: 85) menyatakan fungsi motivasi menurut pandangannya 

ada tiga, yaitu: (1) mendorong manusia untuk berbuat, artinya motivasi 

merupakan daya penggerak dari kegiatan yang akan dikerjakan; (2) menentukan 

arah perbuatan, artinya motivasi memberi arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya; (3) menyelesaikan perbuatannya, artinya 

motivasi menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna 

mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan tersebut. 

Motivasi merupakan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan belajar demi mencapai 
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satu tujuan. Motivasi memberi arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya. Jadi kesimpulannya, motivasi belajar berfungsi 

sebagai pendorong usaha belajar dan pencapaian hasil belajar siswa. 

2.1.12 Faktor-faktor yang Memengaruhi Motivasi Belajar Siswa 

Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi di kemukakan Ali Imron (1996) 

dalam Siregar dan Nara (2011: 53-54), bahwa ada enam faktor yang memengaruhi 

motivasi dalam proses pembelajaran, yaitu: (1) cita-cita atau aspirasi pembelajar; 

(2) kemampuan pembelajar; (3) kondisi pembelajar; (4) kondisi lingkungan 

pembelajar; (5) unsur-unsur dinamis belajar; (6) dan upaya guru dalam 

membelajarkan pembelajaran. Cita-cita merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi motivasi belajar. Hal ini dapat diamati dari banyaknya kenyataan, 

bahwa motivasi seorang pembelajar menjadi begitu tinggi ketika sebelumnya 

sudah  memiliki cita-cita. 

Kemampuan pembelajar juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi 

motivasi. Seperti dapat dipahami bersama bahwa setiap manusia mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda. Seseorang yang memiliki kemampuan di bidang 

tertentu belum tentu memiliki kemampuan di bidang lain. Kemampuan 

pembelajar juga demikian, korelasinya dengan motivasi akan terlihat ketika siswa 

mengetahui bahwa kemampuannya ada pada bidang tertentu, sehingga siswa akan 

termotivasi dengan kuat untuk menguasai dan mengembangkan kemampunnya. 

Kondisi pembelajar juga menjadi faktor yang memengaruhi motivasi. Hal 

ini dapat terlihat dari kondisi fisik maupun kondisi psikis pembelajar. Pada 

kondisi fisik, hubungannya denga motivasi dapat dilihat dari keadaan fisik 

seseorang. Jika kondisi fisik sedang kelelahan, maka akan cenderung memiliki 
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motivasi yang rendah. Sementara jika kondisi fisik sehat, maka akan cenderung 

memiliki motivasi yang tinggi. Selain kondisi fisik, dapat juga diamati dari 

kondisi psikis. Hal ini dapat terlihat jika seseorang sedang stres misalnya, maka 

motivasi akan cenderung rendah. Sebaliknya, jika kondisi psikis sedang bagus, 

maka motivasinya cenderung tinggi. 

Kondisi lingkungan siswa sebagai faktor yang memengaruhi motivasi, 

dapat diamati dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Misalnya, lingkungan 

fisik yang tidak nyaman untuk belajar akan berdampak pada menurunnya motivasi 

belajar. Selain itu, lingkungan sosial juga berpengaruh, hal ini dapat diamati dari 

lingkungan sosial yang ada di sekitar pembelajar seperti teman sepermainannya, 

lingkungan keluarganya, atau teman sekelasnya. Lingkungan sosial yang tidak 

menunjukkan kebiasaan belajar dan mendukung kegiatan belajar akan 

berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar, tetapi jika sebaliknya, maka 

akan berdampak pada meningkatnya motivasi belajar. 

Faktor dinamisasi belajar juga berpengaruh terhadap motivasi. Hal ini 

dapat diamati pada sejauh mana upaya motivasi tersebut dilakukan, bagaimana 

juga dengan bahan pelajaran, alat bantu belajar, susana belajar, dan sebagainya 

yang dapat mendinamisasi proses pembelajaran. Semakin dinamis suasana belajar, 

maka akan cenderung semakin memberi motivasi yang kuat dalam proses 

pembelajaran. 

Faktor-faktor yang memengaruhi belajar juga dikemukakan oleh Rifa‟i dan 

Anni (2009: 162), yang mana disebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

motivasi ada enam, di antaranya: (1) sikap; (2) kebutuhan; (3) rangsangan; (4) 

afeksi; (5) kompetensi; (6) penguatan. Demikian pula dengan Dimyati dan 



34 

 

 

 

3
4
 

Mudjiono (2013: 97-100) yang berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi motivasi ada enam, yaitu: (1) cita-cita; (2) kemampuan siswa; (3) 

kondisi siswa; (4) kondisi lingkungan siswa; (5) unsur-unsur dinamis dalam 

belajar dan pembelajaran; dan (6) upaya guru dalam membelajarkan siswa. 

Disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi motivasi adalah: 

cita-cita, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur 

dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam membelajarkan 

siswa. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan. Perhatian terhadap faktor-faktor 

tersebut akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi siswa. 

2.1.13 Macam-macam Motivasi Belajar 

Motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik (Siregar dan Nara, 2011: 50). Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Sedangkan 

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. 

Sama dengan apa yang disampaikan oleh Siregar dan Nara (2011), 

Djamarah (2011: 149-152) juga membagi motivasi menjadi dua macam, yaitu 

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

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang 

telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia akan sadar melakukam 

sesuatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Siswa 

termotivasi untuk belajar semata-mata untuk menguasai nilai yang terkandung 



35 

 

 

 

3
5
 

dalam bahan pelajaran bukan keinginan lain, seperti pujian dan nilai tinggi. 

Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 

aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik 

diperlukan agar siswa mau belajar. Siswa belajar karena hendak mencapai tujuan 

yang terletak di luar hal yang dipelajarinya, seperti mencapai nilai tinggi dan 

kebanggaan. 

Sardiman (2011: 86-91) menyebutkan empat macam motivasi, 

diantaranya: (1) motivasi dilihat dari dasar pembentukan; (2) macam motivasi 

menurut pembagian Woodworth dan Marquis; (3) motivasi jasmaniah dan 

motivasi rohaniah; (4) motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi dilihat 

dari dasar 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 kedua adalah motivasi menurut Woodworth dan Marquis. 

Woodworth dan Marquis merinci macam-macam motivasi yang berupa motif 

organis, motif darurat, dan motif objektif. Motif organis meliputi kebutuhan untuk 

makan, minum, bernapas, seksual, dan istirahat. Motif darurat yaitu motivasi 

timbul karena adanya rangsangan dari luar, contohnya dorongan untuk 

menyelamatkan diri, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk memburu. Motif 

objektif, yaitu motif yang muncul karena adanya dorongan untuk dapat 

menghadapi dunia luar secara efektif, contohnya dorongan untuk melakukan 

eksplorasi dan dorongan untuk menaruh minat. 
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Macam motivasi selanjutnya adalah motivasi jasmaniah dan motivasi 

rohaniah. Motivasi jasmaniah berupa nafsu, insting otomatis, dan refleks, 

sementara motivasi rohaniah berupa kemauan. Macam motivasi yang lain adalah 

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

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, 

contohnya yaitu seseorang senang membaca, maka tidak usah ada yang menyuruh 

dia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Motivasi ekstrinsik adalah 

motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. 

Contohnya belajar karena besok pagi akan ada ujian dengan harapan mendapat 

nilai baik, sehingga akan dipuji. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa macam 

motivasi dibagi menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, namun kedua 

motivasi tersebut harus ditopang oleh hal lain. Hal ini, karena motivasi terkait 

dengan banyak hal yang kompleks. Motivasi belajar dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan daya penggerak dalam diri seseorang baik berasal dari dalam atau 

dari luar diri orang tersebut. 

2.1.14 Dimensi dan Indikator Motivasi Belajar 

Sardiman (2011: 83-84) menjelaskan bahwa motivasi yang ada pada diri 

setiap orang itu memilki ciri-ciri, yaitu: (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-
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macam masalah; (4) lebih senang bekerja mandiri; (5) cepat bosan pada tugas-

tugas yang rutin; (6) dapat mempertahankan pendapatnya; (7) tidak mudah 

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

memecahkan masalah soal-soal. Lain halnya dengan Uno (2016: 31), yang 

menyatakan ada enam ciri-ciri motivasi belajar, yaitu: (1) adanya hasrat dan 

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

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

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

yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang dapat belajar dengan baik. 

Berbeda lagi dengan pendapat Marx dan Tombuch dalam Riduwan (2015: 31), 

yang mengungkapkan bahwa ciri-ciri motivasi belajar siswa dapat dilihat dari 

aspek-aspek berikut: (1) ketekunan dalam belajar, (2) ulet dalam menghadapi 

kesulitan, (3) minat dan ketajaman 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. Adapun dimensi dan indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Sardiman (2011: 83-84). Dimensi 

dan indikator tersebut yaitu: (1) tekun menghadapi tugas, indikatornya dapat 

bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum 

selesai; (2) ulet menghadapi kesulitan, indikatorrnya tidak lekas putus asa, tidak 

cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya; (3) Menunjukkan minat 

terhadap bermacam-macam masalah, indikatornya tertantang dengan masalah 

baru; (4) lebih senang bekerja mandiri, indikatornya tidak selalu tergantung pada 

bantuan orang lain; (5) cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, indikatornya 
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tertantang untuk mencoba hal baru; (6) dapat mempertahankan pendapatnya, 

indikatornya dapat memeberikan argumen dengan logis; (7) tidak mudah 

melepaskan hal yang sudah diyakininya, indikatornya selalu memegang teguh 

nilai-nilai yang diyakinya benar; serta (8) senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal, indikatornya senang menemukan solusi suatu permasalahan. 

2.1.15 Hubungan Antar Variabel 

Pada pembahasan berikut akan dijabarkan tentang hubungan antar 

variabel, agar variabel-variabel dalam penelitian ini terlihat jelas hubungannya. 

2.1.15.1 Hubungan Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan pertanda berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Winkel (1996) dalam Purwanto (2014: 45) 

mendefinisikan “hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya”. perubahan yang dimaksud tersebut 

adalah aktivitas belajar yang berlangsung terus-menerus. Pengulangan aktivitas 

belajar secara terus menerus inilah yang disebut kebiasaan belajar. 

Wasliman (2007) dalam Susanto (2013: 12) menyatakan “hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

memengaruhi baik internal maupun eksternal”. Salah satu faktor internal yang 

dapat memengaruhi hasil belajar adalah kebiasaan belajar. Sudjana (2014: 173) 

mengatakan “keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran banyak bergantung 

kepada kebiasaan belajar yang teratur dan berkesinambungan”. Kebiasaan belajar 

besar pengaruhnya dengan hasil belajar. Siswa yang rutin melakukan belajar atau 

terbiasa belajar akan memengaruhi penguasaan dan konsentrasi materi sehingga 

mampu mengikuti ulangan atau tes dengan lancar yang pada akhirnya 

mendapatkan nilai yang memuaskan. 
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Jadi dapat disimpulkan, bahwa kebiasaan belajar yang baik akan 

menjadikan siswa memilki pemahaman yang baik pula, sehingga hasil belajarnya 

akan mendapat nilai yang baik. Nilai inilah yang menjadi patokan keberhasilan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

2.1.15.2 Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa 

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa banyak dipengaruhi berbagai faktor, 

baik dari dalam siswa maupun luar siswa. Wasliman (2007) dalam Susanto (2013: 

12) mengemukakan bahwa “hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi baik internal maupun 

eksternal”. Faktor internal yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa salah 

satunya motivasi belajar siswa. Aunurrahman (2014: 180) berpendapat “motivasi 

di dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang menjadi pendorong siswa 

untuk mendayagunakan potensi pada dirinya dan diluar dirinya untuk 

mewujudkan tujuan belajar”. Tujuan belajar yang dimaksud adalah hasil belajar 

siswa. Sejalan dengan itu, Sardiman (2011: 85) menyatakan fungsi motivasi ada 

tiga, yaitu: (1) mendorong manusia untuk berbuat, (2) menentukan arah 

perbuatan, dan (3) menyelesaikan perbuatannya. 

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. Kesimpulannnya, apabila 

siswa yang memiliki motivasi atau keinginan belajar tinggi, maka akan terjadi 

kegiatan belajar, sehingga dapat diasumsikan bahwa hasil belajar akan maksimal. 

Sebaliknya, jika siswa kurang termotivasi, maka belajar menjadi malas, sehingga 

diasumsikan hasil belajar akan rendah. 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian terhadap variabel-variabel yang sama seperti penelitian ini 

sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun yang pertama, 

dilakukan oleh  Arifin (2012) dari Universitas Negeri Malang yang berjudul 

“Hubungan Kebiasaan Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII B SMP 

Negeri 13 Malang”. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif korelatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VII-B SMP Negeri 13 Malang tahun ajaran 2011/2012 yang keseluruhannya 

berjumlah 41 responden. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 

kuisioner dengan kriteria jawaban selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak 

pernah. Analisis hasil penelitian menggunakan analisis presentase dan korelasi 

Product Moment. Hasil peneltian menunjukkan bahwa: (1) siswa kelas VII B 

SMP Negeri 13 Malang memiliki kebiasaan belajar yang baik di rumah dengan 

presentase 76,3% dan kebiasaan belajar yang baik di sekolah dengan presentase 

78,7% ; (2) prestasi belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 13 Malang 

menunjukkan kriteria baik dengan presentase 51%. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat diketahui juga bahwa koofisien r (korelasi product moment) adalah (a) ada 

hubungan sebesar 0.842 (sangat kuat) antara kebiasaan belajar di rumah dengan 

prestasi belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 13 Malang; (b) ada hubungan 

sebesar 0.725 (kuat) antara kebiasaan belajar di seolah dengan prestasi belajar  

siswa kelas VII B SMP Negeri 13 Malang.  Berarti ada hubungan yang signifikan 

antara variabel kebiasaan belajar (X) dengan prestasi belajar (Y). 

Peneletian relevan yang kedua dilakukan oleh Hamdu dan Agustina (2015) 

dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul penelitian “Pengaruh 
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Motivasi Belajar Siswa terhadap Pestasi Belajar Ipa di Sekolah Dasar”. Penelitian 

korelasi deskriptif ini dilakukan sebagai studi kasus terhadap siswa kelas empat 

Sekolah Dasar dan tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan level dari 

pengaruh motivasi siswa terhadap prestasi belajar IPA. Terdapat total 26 siswa 

kelas empat Sekolah Dasar dari SD Tarumanagara kecamatan Tawang, 

Tasikmalaya yang dijadikan sample dalam penelitian ini. Data-data dikumpulkan 

melalui questionare instrument dari variable motivasi belajar dan juga hasil test 

siswa sebagai variable rata-rata pencapaian siswa. Hasil dari data-data diproses 

melalui perhitungan statistic dan korelasi rata-rata, didapat melalui penggunaan 

SPSS 16.0. Data menunjukkan interprestasi tingkat reliabilitas tinggi besarnya 

pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA adalah sebesar 48,1%. 

Penelitian relevan ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Anhari 

(2014) dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pengaruh Kebiasaan 

Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Non-Kejuruan di Jurusan 

Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Yogyakarta”. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) kebiasaan belajar siswa termasuk dalam kategori cukup baik 

dengan persentase terbanyak yaitu 37,93%, (2) prestasi belajar siswa dengan 

kurikulum 2013 termasuk dalam kategori lulus dengan persentase 100%, prestasi 

belajar siswa dengan KTSP termasuk dalam kategori lulus dengan persentase 

96%, prestasi belajar siswa secara bersama-sama termasuk dalam dalam interval 

2,769 – 2,877, (4) kebiasaan belajar siswa memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa program keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK 

Negeri 2 Yogyakarta berdasarkan thitung = 3,301 > harga ttabel = 1,661 dan nilai 

signifikansi 0,001 < taraf signifikansi 0,05. 
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Penelitian relevan yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Ningtyas (2014) dari Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “Hubungan 

Antara Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Sistem Pengapian (Penelitian 

terhadap Siswa Kelas XI Teknik Sepeda Motor SMK MedikaCom Bandung)”. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara keseluruhan siswa 

memiliki hasil belajar yang cukup baik pada mata pelajaran Sistem Pengapian. 

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan 

hasil belajar siswa. Harga koefisien korelasi kebiasaan belajar dengan hasil belajar 

adalah 0,918. Harga tersebut menujukkan bahwa hubungan antara kebiasaan 

belajar siswa dengan hasil belajar sangat kuat. 

Penelitian relevan kelima berupa penelitian yang dilakukan oleh Nawawi 

(2016) dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Pengaruh Kebiasaan 

Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Gugus 

Dewi Sartika dan Gugus Hasanudin Kota Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap hasil 

belajar dengan hasil penelitian diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,503 > 1,978 dan 

korelasi keduanya sebesar 0,214 atau rendah. Besar sumbangan kebiasaan belajar 

terhadap hasil belajar siswa sebesar 4,6%; (2) Ada pengaruh yang signifikan 

antara motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan hasil penelitian diperoleh 

diperoleh thitung > ttabel (3,522 > 1,978) dan korelasi keduanya dalam kategori 

rendah (0,295). Besar sumbangan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

sebesar 8,7%; (3) Ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan hasil penelitian diperoleh Fhitung > 

Ftabel (6,171 > 3,066) dan korelasi ganda dalam kategori rendah (0,295). Besar 
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sumbangan kebiasaan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

sebesar 8,7%. Saran peneliti adalah guru hendaknya membiasakan siswa suka 

membaca dan membantu menghadapi kesulitan belajar siswa seperti memberikan 

dorongan saat siswa dapat hasil belajar rendah. 

Penelitian relevan selanjutnya berupa penelitian yang dilakukan oleh 

Setyaningrum (2012) dari Universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul 

“Hubungan Disiplin Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar pada 

Siswa Kelas V SD Negeri Gugus Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) nilai korelasi antara disiplin belajar dan hasil belajar IPA 

sebesar rxy = 0,046 berarti ada hubungan tetapi sangat rendah sama juga tidak ada 

hubungan dan nilai signifikansi sebesar p = 0,224 berarti tidak signifikan 

hubungan antara disiplin belajar dan hasil belajar IPA. (2) Nilai korelasi antara 

motivasi belajar dan hasil belajar IPA sebesar rxy = 0,143 berarti ada hubungan 

tetapi sangat rendah sama juga tidak ada hubungan dan nilai signifikan sebesar p 

= 0,010 berarti tidak signifikan antara disiplin belajar dan hasil belajar IPA. (3) 

Nilai korelasi antara disiplin belajar dan motivasi belajar IPA sebesar p = 0,000 

berarti signifikan antara disiplin belajar dan motivasi belajar. (4) nilai korelasi 

antara disiplin belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPA sebesar rxy = 

0,212 berarti ada hubungan tetapi sangat rendah sama juga tidak ada hubungan 

dan nilai signifikan sebesar p = 0,037 berarti tidak signifikan antara disiplin 

belajar dan motibasi belajar dengan hasil belajar IPA. Hasil analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa disiplin belajar siswa kelas V Gugus Lokantara berada pada 

kategori sangat tinggi dengan presentase 74,7%, dan motivasi belajar berada pada 
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kategori sangat tinggi dengan presentase 87,7% sedangkan hasil belajar IPA 

berada pada kategori cukup dengan presentase 68%. 

Penelitian relevan lain dilakukan oleh Handayani (2016) dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap 

Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas Atas SD Negeri 1 Taruban Boyolali Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. Hasil analisis data yang diperoleh untuk regresi sederhana. 

Variabel X (Motivasi Belajar) dengan prestasi belajar (Y) , diperoleh hasil sebesar 

Prob. t 0,022 < 0,05. Jadi H0 ditolak, Sehingga motivasi belajar berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap prestasi belajar IPA. Dengan demikian 

hipotesis “Ada pengaruh Motivasi Belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

atas SD Negeri 1 Taruban Nogosari Boyolali Pelajaran Tahun 2015/2016”, Ho 

ditolak”. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik motivasi yang dimiliki siswa 

baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal siswa maka semakin baik 

pula nilai hasil belajar IPA siswa. Sebaliknya, bila tidak ada motivasi yang berasal 

dari faktor internal maupun eksternal siswa saat proses pembelajaran maka nilai 

prestasi belajar IPA siswa tidak akan meningkat. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Miru (2009) dari Universitas 

Negeri Malang dengan judul “Hubungan Antara Motivasi Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Mata Diklat Instalasi Listrik Siswa SMK Negeri 3 Makassar”. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif inferensial yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar Mata 

Diklat instalasi Listrik. Populasi penelitian adalah siswa kelas 1C Jurusan Listrik 

SMK Negeri 3 Makassar, sedangkan sampel penelitian diambil menurut tabel 

Krecjie dengan taraf kesalahan 5% sehingga dari jumlah populasi 36 orang 
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diambil sampel 32 orang. Instrumen yang digunakan adalah angket dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Motivasi belajar siswa berada 

pada kategori sedang dengan persentase sebesar 46,8% (2) Prestasi belajar 

instalasi listrik siswa berada pada kategori cukup tinggi dengan persentase sebesar 

56,3%, (3) Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar instalasi listrik dengan koefisien korelasi ganda 0,353 

dengan demikian, hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0124. 

Beberapa penelitian yang relevan dengan variabel-variabel yang ada pada 

penelitian ini tidak terbatas pada penelitian yang dilakukan dalam negeri saja, 

namun juga dilakukan di luar negeri. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh 

Mashayekhi (2014), dosen Fakultas Jiroft Universitas Ilmu Kedokteran, Jiroft, 

Iran. Judul penelitian ”The Relationship Between The Study Habits and The 

Academic Achievement of Stutends in Islamic Azad University of Jiroft Branch”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “89% of students have relatively 

desirable study habits, between the two variables, study habits and academic 

achievement there was a correlation. Between the Score study habits there was a 

significant positive correlation with academic achievement (r=0.175, p=0.009)”. 

89% dari siswa memiliki kebiasaan belajar yang relatif diinginkan, kebiasaan 

belajar dan prestasi akademik memiliki kolerasi. Kebiasaan belajar memiliki 

kolerasi positif yang signifikan dengan prestasi akademik (r = 0,175, p = 0,009). 

Sementara itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Chand (2013) dengan 

judul ”Study Habits of Secondary School Students in Relation to Type of School 

and Type of Family” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “no significant 
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difference between secondary school students belonging to nuclear and joint 

family on different components of study habits and total study habits”. Tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa sekolah menengah milik keluarga 

inti dan sendi pada komponen yang berbeda dari kebiasaan belajar dan kebiasaan 

belajar keseluruhan. 

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 Orang Tua 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 orang tua 

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 orang 

tua. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan korelasi sederhana. Korelasi 

antara pengaruh orang tua dan prestasi akademik adalah tinggi dan korelasi antara 

motivasi dan prestasi akademik adalah sedang. 

Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan rujukan untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Motivasi Belajar 
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Tehadap Hasil Belajar siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota 

Tegal Tahun Ajaran 2016/2017”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar siswa, mengetahui 

besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, serta mengetahui 

besarnya pengaruh kebiasaan belajar dan motivasi belajar secara bersama-sama 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajararan di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenai jumlah materi pelajaran tertentu. Tingkat 

keberhasilan siswa yang dinyatakan dalam skor biasanya terbagi bermacam-

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

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 dalam diri siswa dalam memengaruhi 

belajarnya, meliputi kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, ketekunan, 

sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar siswa yang memengaruhi hasil 

belajar, meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satu faktor yang 

memengaruhi hasil belajar siswa adalah kebiasaan belajar dan motivasi belajar. 

Kebiasaan belajar merupakan perilaku belajar seseorang yang telah 

tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas 

belajar yang dilakukannya. Hal ini berarti kebiasaan belajar merupakan perilaku 
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belajar yang dilakukan siswa secara berulang-ulang dan lama-kelamaan akan 

menjadi menetap dan bersifat otomatis, sedangkan ciri yang yang tampak pada 

diri seseorang yang melakukan kebiasaan belajar adalah setiap saat, dimana saja, 

dan kondisi apa saja anak tetap melakukan belajar. Cara belajar yang efisien 

adalah dengan usaha sekecil-kecilnya memberikan hasil yang sebesar-besarnya 

bagi perkembangan individu yang belajar. Mengenai cara belajar yang efisien, 

belum menjamin keberhasilan dalam belajar. Namun, yang paling penting siswa 

mampu memraktikkannya dalam belajar sehari-hari, sehingga lama-kelamaan 

menjadi kebiasaan, baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Kebiasaan belajar 

besar pengaruhnya dengan hasil belajar. Siswa yang rutin melakukan belajar akan 

memengaruhi penguasaan dan konsentrasi materi sehingga akan mampu 

mengikuti ulangan atau tes dengan lancar yang pada akhirnya mendapatkan nilai 

yang maksimal. 

Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada 

keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan 

pendidikan dan pengajaran. 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. Secara 

umum, ada empat fungsi motivasi siswa dalam belajar, yaitu: mendorong berbuat, 

menentukan arah perbuatan, menyeleksi perbuatan, serta pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila anak yang 

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 anak tidak memiliki motivasi belajar, 
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maka tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri anak tersebut. Apabila motivasi 

siswa rendah, maka diasumsikan bahwa hasil belajar siswa yang bersangkutan 

akan rendah. Keterkaitan antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa dapat digambarkan dalam kerangka berpikir yang tergambar 

dalam skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Keterangan: 

X1 : Kebiasaan Belajar 

X2 : Motivasi Belajar 

Kebiasaan Belajar (X1) 

Dimensinya: 

(1) pembuatan jadwal dan 

pelaksanaannya; 

(2) membaca dan membuat catatan; 

(3) mengulangi bahan pelajaran; 

(4) konsentrasi; dan 

(5) mengerjakan tugas. 

Pendapat Slameto (2013: 82-91) 

 

Hasil Belajar (Y) 

Nilai rata-rata hasil 

UTS  siswa kelas V 

semester genap tahun 

ajaran 2016/2017 Motivasi Belajar (X2) 

Dimensinya: 

(1) tekun menghadapi tugas; 

(2) ulet menghadapi kesulitan; 

(3) Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah; 

(4) lebih senang bekerja mandiri; 

(5) cepat bosan pada tugas-tugas 

yang rutin; 

(6) dapat mempertahankan 

pendapatnya; 

(7) tidak mudah melepaskan hal 

yang sudah diyakininya; serta 

(8) senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal. 

Pendapat Sardiman (2011: 83-84) 
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Y : Hasil Belajar 

Skema tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar (Y) sebagai variabel 

terikat, kebiasaan belajar (X1) dan motivasi belajar (X2) sebagai varabel bebas. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kebiasaan belajar dan motivasi belajar. 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan” (Sugiyono 2014: 99). Pada penelitian ini diharapkan hipotesis 

nol (H0) ditolak atau hipotesis alternatif (Ha) diterima. 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01 : Tidak ada pengaruh yang signifikan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 

2016/2017. 

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 

2016/2017. 

H02 : Tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 

2016/2017. 

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 

2016/2017. 



51 

 

 

 

5
1
 

H03 : Tidak ada pengaruh yang signifikan kebiasaan belajar dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana 

Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017. 

Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan kebiasaan belajar dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan Margadana 

Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebiasaan dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal” telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh, maka dapat dibuat simpulan dan saran. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan hasil pembahasan yang 

telah dikemukakan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1) Pengujian hipotesis pertama diperoleh thitung > ttabel (3,379 > 1,973). Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan 

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017. Persentase sumbangan 

pengaruh variabel kebiasaan belajar terhadap variabel hasil belajar tersebut 

sebesar 5,9%. Hasil penelitian ini membuktikan keberhasilan siswa dalam 

mengikuti pelajaran banyak bergantung pada kebiasaan belajar yang 

teratur dan berkesinambungan. Semakin sering siswa membiasakan belajar 

dalam kehidupan sehari-hari, maka akan memeroleh tujuan yang 

diinginkan atau meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. 
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2) Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis alternatif 

diterima. Hasil uji koefisien regresi (uji t), yaitu thitung > ttabel (4,226 > 

1,973). Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017. Persentase 

sumbangan pengaruh variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil 

belajar tersebut sebesar 9%. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa 

melalui peningkatan motivasi belajar akan mampu memengaruhi hasil 

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

Tinggi rendahnya motivasi siswa selalu dijadikan indikator baik buruknya 

hasil belajar siswa. Motivasi belajar seperti energi yang menggerakkan 

atau mendorong siswa untuk belajar dan sebagai suatu yang mengarahkan 

aktivitas siswa kepada tujuan. Semakin tinggi motivasi siswa maka 

semakin tinggi pula tujuan atau hasil belajar yang akan diperoleh siswa. 

3) Adapun hasil pengujian variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Y) diperoleh hasil adanya pengaruh 

(hipotesis ketiga). Hal ini sesuai perhitungan uji koefisien regresi ganda, 

yaitu hasil Fhitung > Ftabel (9,505 > 3,046). Artinya, kebiasaan belajar dan 

motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

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

Tahun Ajaran 2016/2017. Pengaruh kebiasaan belajar dan motivasi belajar 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Dabin II 

Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Ajaran 2016/2017 sebesar 8,5%. 
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Berdasarkan tiga kesimpulan tersebut, penulis menegaskan kembali bahwa 

kebiasaan belajar dan motivasi belajar memilik pengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar. Hal ini menandakan bahwa apabila kebiasaan belajar dan 

motivasi belajar dapat meningkat, maka akan meningkat pula hasil belajar yang 

diperoleh. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Siswa 

1) Hendaknya siswa belajar setiap hari walaupun tidak ada PR maupun 

ulangan. 

2) Hendaknya siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya dengan lebih 

aktif lagi dalam pembelajaran. Misalnya dengan rajin berdiskusi antar 

teman satu bangku guna menambah pemahaman tentang materi pelajaran 

yang dipelajari. 

3) Hendaknya pula, siswa rajin mencari dan mengerjakan latihan soal-soal 

agar dapat mengasah pemahaman terkait materi yang telah dipelajari. 

5.2.2 Bagi Guru 

1) Guru hendaknya selalu memeringatkan siswa untuk belajar setiap hari. 

2) Hendaknya guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 

memberikan metode pembelaran yang lebih menarik, semisal metode 

Team Game Tournamen, Role Playing, atau yang lainnya. 
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5.2.3 Bagi Sekolah 

1) Sekolah hendaknya menyediakan buku-buku bacaan yang relevan bagi 

siswa agar dapat dipelajari setiap harinya. 

2) Sekolah hendaknya menyediakan berbagai media pembelajaran yang 

relevan agar guru dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik. 

5.2.4 Bagi Orang Tua 

1) Orang tua hendaknya membiasakan anak agar belajar setiap hari dengan 

mengingatkan setiap jam 19.30-21.00 adalah waktu khusus untuk belajar. 

2) Orang tua hendaknya menyediakan buku atau bahan bacaan yang lengkap 

agar anak lebih terfasilitasi dalam belajar. 

3) Orang tua juga hendaknya selalu menanyakan bagaimana pembelajaran 

yang telah dilaksanakan seharian, apakah menyenangkan atau sebaliknya. 

Hal tersebut guna memantau perkembangan belajar anak tiap harinya. 

5.2.5 Bagi Peneliti Lanjutan 

1) Peneliti selanjutnya hendaknya dapat lebih mengembangkan instrumen 

penelitian agar dapat memeroleh data penelitian yang lebih rinci. 

2) Hendaknya pula peneliti selanjutnya lebih memerhatikan waktu pengisian 

angket siswa. Hal tersebut dikarenakan pengisian angket pada waktu yang 

tidak tepat akan menjadikan pengisian angket siswa kurang kondusif. 
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