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ABSTRAK 

Fikri, Faiqul. 2017. Hubungan antara Motivasi dan Kemandirian Siswa dengan 

Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas V SDN Gugus Tilomoyo Kabupaten 

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

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Sri 

Susilaningsih, S.Pd., dan Drs. Isa Ansori, M.Pd. 198 halaman. 

 

Motivasi belajar yang baik akan mendukung keberhasilan pelaksanaan  

kegiatan pembelajaran, dengan adanya kemandirian belajar siswa yang efektif dan 

efisien, akan mendukung tercapainya hasil belajar yang baik. Data awal yang 

diperoleh peneliti pada siswa kelas V semester I menunjukkan masih banyak 

siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor 

kurangnya motivasi belajar dan kemandirian belajar. Rumusan masalah yang 

digunakan yaitu: apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi 

belajar dan kemandirian dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 

Gugus Tilomoyo Kabupaten Magelang? Tujuan penelitian ini untuk menguji 

hubungan antara motivasi dan kemandirian siswa dengan hasil belajar bahasa 

Indonesia kelas V SDN Gugus Tilomoyo Kabupaten Magelang. 

Penelitian ini adalah penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah  

siswa kelas V SDN Gugus Tilomoyo Kabupaten Magelang yang berjumlah 72 

siswa, teknik pengambilan sampel dengan teknik non-probability sampling yang 

berupa sampel jenuh, dimana semua anggota populasi akan dijadikan sampel 

sehingga diperoleh sampel 42 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 

angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan yaitu 

angket motivasi belajar, angket kemandirian belajar, dan lembar wawancara 

motivasi belajar. Uji persyaratan analisis menggunakan uji normalitas, uji 

linieritas. Analisis data akhir menggunakan analisis korelasi sederhana, analisis 

korelasi ganda, dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dan 

kemandirian belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia diperoleh nilai rhitung > 

rtabel (0,779 > 0,304), dengan demikian Ha diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar bahasa 

Indonesia; ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar 

dengan hasil belajar bahasa Indonesia; ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara motivasi belajar dan kemandirian belajar dengan hasil belajar bahasa 

Indonesia. Saran dari peneliti yaitu agar guru dapat berperan penuh dalam 

menumbuhkan motivasi belajar dan kemandirian belajar siswa, dan siswa lebih 

tekun dalam meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar. 

 

Kata kunci: bahasa Indonesia; hasil belajar; kemandirian belajar; motivasi 

belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat 

ditinggalkan bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang diselenggarakan 

secara efektif dan efesien guna mempersiapkan proses pembangunan yang 

berkualitas. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 

2011: 3). 

Pemerintah juga mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia dalam  

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003:2). 

 

Dalam rangka menjalankan fungsi dari pendidikan nasional maka perlu 

ada wadah yang menjalankan fungsi tersebut yaitu sekolah. Di SD siswa 
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diajarkan berbagai mata pelajaran yang memuat tentang fungsi dari pendidikan 

nasional itu sendiri. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD adalah 

bahasa Indonesia. Permendiknas no. 22 tahun 2006 menjelaskan bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa 

Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap 

positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia.  

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara rinci tercantum dalam 

Undang-Undang no. 41 tahun 2007 adalah agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, (3) 

memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan, (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, (5) menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, (6) 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (BSNP, 2006:119-120). 
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Pendidikan yang berlangsung di sekolah tidak dapat dipisahkan dengan 

proses pembelajaran. Pembelajaran menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat 20 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar (Sisdiknas, 2011: 5). Proses pendidikan 

pada umumnya berlangsung di sekolah melalui kegiatan pembelajaran yaitu 

mengarah pada hasil belajar yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajaran. Hasil belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan proses 

pembelajaran yang diterapkan pada siswa khususnya dan sekaligus indikator 

untuk menilai kualitas sistem pendidikan yang diterapkan pada umumnya. Hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar (Rifa’i dan Anni, 2012: 69). 

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini berarti 

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan 

proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya (Jihad dan Haris, 2013: 

1). Sedangkan menurut Uno (2015: 16) belajar sebagai perubahan perilaku terjadi 

setelah siswa mengikuti atau mengalami suatu proses belajar mengajar, yaitu hasil 

belajar dalam bentuk penguasaan kemampuan atau keterampilan tertentu. 

Motivasi merupakan faktor yang penting dalam proses pembelajaran baik 

bagi guru maupun bagi siswa. Jika guru mengetahui motivasi belajar siswanya, 

guru dapat memelihara dan meningkatkan semangat belajar siswanya sehingga 

tujuan dan hasil yang diharapkan dalam proses pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. Bagi siswa, motivasi belajar dapat meningkatkan kemauannya dalam 
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belajar sehingga siswa dapat terdorong untuk memperbaiki dan meningkatkan 

semangatnya untuk melakukan perubahan belajar kearah yang positif. Motivasi 

tidak hanya penting untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas belajar, 

melainkan juga menentukan berapa banyak peserta didik dapat  belajar dari 

aktivitas yang mereka lakukan atau informasi yang mereka hadapi. Peserta didik 

yang termotivasi menunjukkan proses kognitif yang tinggi dalam belajar, 

menyerap, dan mengingat apa yang telah dipelajari (Rifa’i dan Anni, 2012: 135). 

Seorang siswa yang memiliki inteligensia cukup tinggi, boleh jadi gagal karena 

kekurangan motivasi. Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat 

(Sardiman, 2011: 75).  

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. Prinsip motivasi dalam belajar yaitu sebagai 

penggerak yang mendorong aktivitas belajar, dapat memupuk optimisme dalam 

belajar, dan dapat melahirkan prestasi dalam belajar (Djamarah, 2011: 152). 

Motivasi belajar dari sudut sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri 

masing-masing individu, motivasi ini berupa dorongan dalam dirinya sendiri 

untuk melakukan suatu tindakan. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik lebih 

efektif dikarenakan dorongan yang terjadi berasal dari dirinya sendiri sehingga 

tidak bergantung dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang 

berasal dari luar individu yang memberikan pengaruh terhadap kemauan individu 
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untuk belajar. Dorongan dari luar dapat berupa pujian, peraturan, teladan guru, 

orangtua, dan lain-lain. 

Menurut Uno (2015: 23) motivasi belajar dapat ditimbulkan karena faktor 

instrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

menarik. Motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar, menurut 

Dimyati (2009: 42) motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan 

aktivitas seseorang. Inti dari motivasi adalah mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, karena 

jika seseorang tidak memiliki motivasi, kegiatan aktivitas belajar tidak akan 

berlangsung secara efektif.  

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi menurut 

Sardiman (2014: 85) yaitu: (1) mendorong manusia untuk berbuat, motivasi 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan; (2) 

menentukan arah perbuatan, motivasi memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan tujuannya; (3) menyeleksi perbuatan, yakni menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. 

Selain motivasi, hal yang mempengaruhi belajar adalah kemandirian. 

Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting bagi 

individu. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah lepas dari cobaan 

dan tantangan. Individu yang memiliki kemandirian tinggi relatif mampu 

menghadapi segala permasalahan karena individu yang mandiri tidak tergantung 
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pada orang lain, selalu berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. 

Setiap siswa memiliki gaya dan tipe belajar yang berbeda dengan teman-

temannya, hal ini disebabkan karena siswa memiliki potensi yang berbeda dengan 

orang lain.  

Kata “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapatkan 

awalan “ke” dan akhiran “an” yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau 

kata benda. Konsep yang seringkali digunakan atau yang berdekatan dengan 

kemandirian adalah yang sering disebut dengan istilah “autonomy”. Istilah 

“kemandirian” menururt Nurhayati (2011: 131) menunjukkan adanya kepercayaan 

akan kemampuan diri untuk menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari 

orang lain dan keengganan untuk dikontrol orang lain. 

Menurut Hendra Surya (2003: 114), Belajar mandiri adalah proses 

menggerakan kekuatan atau dorongan dari dalam diri individu yang belajar untuk 

menggerakan potensi dirinya mempelajari objek belajar tanpa ada tekanan atau 

pengaruh asing di luar dirinya. Dengan demikian belajar mandiri lebih mengarah 

pada pembentukan kemandirian dalam cara-cara belajar. 

Dari pernyataan para ahli tersebut peneliti dapat mengartikan bahwa, 

kemandirian belajar adalah aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, 

pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri tanpa bantuan orang lain serta mampu 

mempertanggung jawabkan tindakannya. Siswa dikatakan telah mampu belajar 

secara mandiri apabila ia telah mampu melakukan tugas belajar tanpa 

ketergantungan dengan orang lain.  
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Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, fakor-faktor 

.yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam 

proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Salah satu 

faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar yaitu motivasi (Baharuddin, 

2008: 19). Motivasi merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat 

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

mencapai suatu tujuan (kebutuhan). Jika dikaitkan dengan proses belajar 

mengajar, motivasi mempunyai peranan yang penting karena dapat 

membangkitkan stimulus yang menyenangkan siswa  sehingga siswa selalu 

berkeinginan dan mempunyai semangat untuk belajar (Djaali, 2014: 101). 

Adanya motivasi akan mendorong peserta didik untuk berprestasi dalam 

belajar. Namun kenyataannya kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat 

rendah, hal ini ditunjukkan dari data Batlibang (2003) bahwa dari sebanyak 

146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat 

pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 

SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan 

dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA 

ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dalam kategori  The 

Diploma Program (DP). Diperkuat dengan hasil survei dari Program for 

International Student Assessment (PISA) tahun 2012 tentang pendidikan dan 

kemampuan siswa sekolah. Peringkat siswa Indonesia berada pada posisi 64 dari 

65 negara. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan 

sebelumnya di SD Negeri Gugus Tilomoyo Pakis Kabupaten Magelang diketahui 

ada beberapa permasalahan yaitu, (1) beragamnya motivasi siswa dalam belajar 

maupun dalam kegiatan pembelajaran; (2) beragamnya kemandirian siswa dalam 

belajar, saat guru tidak berada dalam kelas siswa tidak dapat belajar dengan 

tenang dan malah sibuk sendiri; (3) konsentrasi siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung tidak maksimal; (4) perhatian orangtua kepada siswa 

terkait dengan pembelajaran dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. 

Dilihat dari motivasi belajar siswa yang beragam ditunjukkan dengan masih 

banyaknya siswa yang tidak berani untuk bertanya dan guru masih sering 

menunjuk-nunjuk siswa agar siswa berani bertanya atau menjawab pertanyaan 

dari guru. Selain itu menurut wawancara dari guru, guru selalu memberikan PR 

agar siswa mau belajar di rumah. Karena jika tidak diberikan PR siswa tidak akan 

belajar. Namun kenyataannya masih selalu ada siswa yang tidak mengerjakan PR 

atau hanya mengerjakan PR hanya untuk menggugurkan tanggung jawabnya agar 

tidak mendapat hukuman. Di dalam kelas saat pembelajaran juga ada siswa yang 

melamun, tidur, dan berbicara dengan teman lainnya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa motivasi belajar siswa masih rendah. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghullam Hamdu, Lisa Agustina 

pada tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar  IPA DI Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara motivasi degan hasil belajar. Hasil dari penelitian ini 

terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Astuti Prasetyaningsih, Muh.Chamdani, 

Warsiti yang berjudul “Hubungan Kemandirian Belajar dan Interaksi Edukatif 

Dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Sekecamatan Purworejo”. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat hubungan  positif  dan  signifikan  

antara  kemandirian  belajar  dan  interaksi  edukatif  secara  bersama-sama  

dengan hasil belajar IPS. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti telah mengkaji 

masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Motivasi 

dan Kemandirian Siswa Dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas V SDN 

Gugus Tilomoyo Kabupaten Magelang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap guru kelas V SD Negeri 

Gugus Tilomoyo Pakis Kabupaten Magelang, terdapat berbagai macam 

permasalahan yang timbul diantaranya, siswa kurang konsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran dan suka bercanda dengan temannya, beragamnya kemandirian 

siswa untuk belajar secara mandiri saat guru tidak berada di kelas, beragamnya 

motivasi siswa dalam belajar, beragamnya peran dan perhatian orangtua, dan 

masih terbatasnya media, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selain itu 

diketahui hasil belajar Bahasa Indonesia kelas V ditemukan dari 75 siswa hanya 

24 siswa (32%) yang nilainya diatas rata-rata kelas dan sisanya  sebanyak 51 

siswa (68%) berada dibawah rata-rata kelas. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, identifikasi masalah yang ditemukan 

antara lain : 

1. Motivasi siswa yang beragam 

2. Masih beragamnya kemauan siswa dalam belajar secara mandiri 

3. Saat pembelajaran berlangsung, siswa tidak dapat berkonsentrasi secara 

penuh 

4. Terbatasnya media serta sarana dan prasarana di sekolah 

5. Kondisi kelas kurang kondusif saat KBM berlangsung 

6. Peran dan perhatian orangtua kepada siswa terkait dengan kegiatan yang 

berkaitan dengan pendidikan tidak maksimal 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada hubungan motivasi dan 

kemandirian dengan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Gugus Tilomoyo Pakis 

Kabupaten Magelang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, berdasar pada akar 

masalah bahwa motivasi dan kemandirian siswa dalam belajar maupun kegiatan 

pembelajaran yang beragam. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi dengan hasil 

belajar bahasa Indonesia kelas V SDN Gugus Tilomoyo? 

2. Apakah ada hubungan positif yang signifikan antara kemandirian dengan 

hasil belajar bahasa Indonesia kelas V SDN Gugus Tilomoyo?   
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3. Apakah ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi dan 

kemandirian dengan hasil belajar bahasa Indonesia kelas V SDN Gugus 

Tilomoyo? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Menguji hubungan antara motivasi dengan hasil belajar bahasa Indonesia 

kelas V SDN Gugus Tilomoyo 

2. Menguji hubungan antara kemandirian dengan hasil belajar bahasa Indonesia 

kelas V SDN Gugus Tilomoyo 

3. Menguji hubungan antara motivasi dan kemandirian dengan hasil belajar 

bahasa Indonesia kelas V SDN Gugus Tilomoyo 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

1.6.1.1 Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan 

motivasi dan kemandirian siswa dengan hasil belajar. 

1.6.1.2 Menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan  motivasi dan kemandirian dengan hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 
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1.6.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

didapat selama perkuliahan dan untuk memperluas pengetahuan tentang motivasi 

dan kemandirian siswa serta pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk guru dalam menciptakan motivasi belajar yang baik dan meningkatkan 

kemandirian bagi peserta didik agar peserta didik semakin termotivasi dan 

mandiri untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

1.6.2.3 Bagi Siswa 

Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya motivasi 

dan kemandirian dalam belajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakekat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar  

Setiap individu selalu membutuhkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan 

belajar yang dilaksanakan secara sadar maupun tidak sadar. Dimana saja kita 

dapat menerima ilmu serta pengetahuan baru karena proses belajar bisa 

didapatkan kapan saja dan ilmu yang paling tepat diberikan secara teratur 

diberikan dengan kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan belajar memberikan 

pengetahuan, informasi dan wawasan baru yang belum pernah diterima 

sebelumnya. Susanto (2013: 4) mendefinisikan belajar merupakan suatu aktivitas 

yang dilakukan seseorang ssecara sengaja dalam keadaan sadar untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga terjadi 

perubahan perilaku yang relatif baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam 

bertindak. Rifa’i dan Anni (2012: 66) mengemukakan belajar adalah proses 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Menurut Rusman (2011: 134) belajar 

adalah perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari pengalamannya dalam 

berinteraksi dengan lingkungan karena belajar tidak hanya menghafal, melainkan 

suatu proses mental yang terjadi dalam diri seseorang.  
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Slameto (2010: 2) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha sadar yang dilakukan seseorang memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Hamdani (2011: 21) berpendapat bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya.  Syah 

Muhibin (2015: 68) belajar merupakan suatu proses, sesuatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

itu, yakni mengalami. Secara umum belajar dapat dipahami sebagai tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil 

pengamatan dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti memaknai bahwa belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis oleh 

tiap-tiap individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang lebih baik dalam 

berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, yang diperoleh 

melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam proses belajar, memiliki 

ciri dan prinsip yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan keberhasilan 

belajar. 

2.1.1.2  Ciri Belajar dan Prinsip Belajar 

Beberapa ciri belajar menurut Darsono (dalam Hamdani 2011: 22) sebagai 

berikut. 

1. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar. 
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2. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain karena belajar bersifat individual. 

3. Belajar  merupakan  proses  interaksi  antara  individu  dan  lingkungan, 

artinya individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu 

karena individu memiliki berbagai potensi untuk belajar. 

4. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri pembelajar yang 

meliputi perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

terpisahkan satu dengan lainnya. 

Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran menurut Agus 

Suprijono (2012: 4) terdiri dari tiga. Pertama, prinsip belajar adalah perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 

1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental, berupa perubahan. 

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

4. Positif atau berakumulasi. 

5. Aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

6. Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai 

“any relatively permanent change in an organism’s behavioral repertoire 

that accurs as a result of experience.” 

7. Bertujuan dan terarah. 

8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, belajar merupakan proses karena dorongan kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang dinamis, konstruktif, dan 
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organik yang berbentuk pengalaman.  Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Menurut Hamdani (2011: 22)  prinsip-prinsip belajar adalah: 

1. Kesiapan belajar  

Kesiapan belajar dintaranya siap dari diri siswa dengan berbagai perangkat 

yang mendukung belajarnya. Siswa yang siap belajar selalu membawa apa 

yang ia butuhkan dalam belajarnya diantaranya buku, alat tulis, serta media-

media lain yang mendukung belajarnya. 

2. Perhatian 

Perhatian terhadap belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran 

sesuai dengan kebutuhannya. Bahan pelajaran yang dirasakan sebagai sesuatu 

yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan 

perhatian untuk mempelajarinya 

3. Motivasi 

Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas 

yang merupakan tujuan dan alat dalam pembelajaran. Sebagai tujuan, 

motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. dan sebagai alat, 

motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya intelegensi dan hasil 

belajar sebelumnya yang dapat menentukan keberhasilan belajar siswa dalam 

bidang pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan. 

4. Keaktifan siswa 

Keatifan beraneka ragam bentuknya dari kegiatan fisik yang mudah 

diamati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik dapat 
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berupa membaca, mendengar dan menulis. Kegiatan tersebut nampak saat 

siswa  memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep 

dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan sebagainya. 

5. Mengalami sendiri 

Keterlibatan siswa dalam belajar meliputi keterlibatan fisik, keterlibatan 

mental emosional, keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian 

dan memperoleh pengetahuan. Dalam hal itu siswa mengalami interaksi 

langsung dengan apa yang ia pelajari. 

6. Pengulangan 

Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas 

daya mengamati, menanggapi, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, 

dan sebagainya. Dengan  mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut 

akan terus berkembang. 

7. Materi pelajaran yang menantang  

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang dicapai, tetapi 

selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan belajar, maka timbulah 

motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan belajar 

tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi artinya tujuan belajar telah 

tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru. 

8. Balikan dan penguatan 

Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik karena hal tersebut merupakan balikan yang 

menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. 
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9. Perbedaan individual. 

Perbedaan individual berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa yang 

sangat perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. 

Prinsip-prinsip belajar menurut Slameto (2010: 27) sebagai berikut: 

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

a. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan 

minat dan pembimbing untuk mencapai tujuan instruksional; 

b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan  motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional; 

c. Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan aktif; 

d. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

2.  Sesuai hakikat belajar 

a. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya; 

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

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

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan.  

3. Sesuai materi atau bahan yang dipelajari. 

a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya; 
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b. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai tujuan 

instruksional yang harus dicapai. 

4. Syarat keberhasilan belajar. 

a. Belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan 

tenang; 

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

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

Berdasarkan ciri dan prinsip belajar tersebut, maka dapat dimaknai belajar 

adalah suatu kegiatan yang memberi perubahan diri seseorang dari pengetahuan, 

informasi dan menumbuhkembangkan potensi diri kearah yang lebih baik. Selain 

ciri dan prinsip belajar, ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

belajar.  

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2010: 54-71) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

2.1.1.3.1 Faktor-faktor Intern 

Faktor-faktor intern adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa, yaitu: 

1. Faktor Jasmaniah 

a. Faktor Kesehatan 

Kesehatan sangat penting dalam kegiatan belajar sehingga siswa harus 

menjaga kesehatan badannya dengan cara makan, tidur, istirahat, dan belajar 

secara teratur agar dapat belajar dengan baik.  
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b. Cacat Tubuh 

Cacat tubuh berarti kurang sempurnanya bagian tubuh yang membuat 

fungsi dari setiap bagian tubuh bekerja tidak optimal, dan sangat 

mempengaruhi dalam kegiatan belajar siswa sehingga perlu diberikan 

perhatian khusus dengan memberikan alat bantu atau belajar pada lembaga 

pendidikan khusus. 

2. Faktor Psikologis 

a. Intelegensi 

Intelegensi atau kecerdasan adalah salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa karena tingkat intelegensi tinggi 

cenderung akan lebih berhasil dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

tingkat intelegensi sedang atau rendah. 

b. Perhatian 

Perhatian siswa terhadap kegiatan belajar atau materi yang dipelajari 

tergantung isi bahan pelajaran karena perhatian anak akan lebih meningkat 

apabila bahan pelajaran yang dipelajari menarik dan sesuai diri siswa. 

Semakin tinggi tingkat perhatian siswa, maka semakin berhasil kegiatan 

belajar yang dilakukan siswa. 

c. Minat 

Minat siswa sangat berpengaruh terhadap belajar karena siswa yang 

memiliki minat besar terhadap bahan pelajaran akan terus mempelajarinya 

sebab bahan pelajaran yang mereka pelajari memiliki suatu daya tarik 

tersendiri. 
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d. Bakat 

Bakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi belajar karena siswa 

yang memiliki bakat sesuai dengan bahan pelajaran yang dipelajari membuat 

siswa akan lebih senang dan giat dalam belajar. 

e. Motif 

Motif sebagai penggerak atau pendorong siswa untuk belajar, yang 

bersumber dari dalam diri siswa dapat dibentuk dengan adanya latihan-latihan 

atau kebiasaan-kebiasaan belajar. 

f. Kematangan 

Kematangan merupakan tingkat kesiapan siswa untuk belajar karena 

siswa yang memiliki kematangan akan lebih mudah dalam belajar sehingga 

hasil belajarnya menjadi lebih baik. 

g. Kesiapan 

Kesiapan siswa dalam belajar diperlukan untuk membentuk sikap 

mandiri pada diri siswa. Siswa yang siap belajar akan mendapat hasil belajar 

yang lebih baik. 

3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan fisik maupun jiwa dapat mempengaruhi tingkat belajar siswa. 

Kelelahan membuat kegiatan belajar menjadi tidak optimal, sehingga perlu 

adanya usaha untuk menghindari kelelahan dalam belajar, seperti makan, tidur, 

istirahat, dan belajar teratur. 
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2.1.1.3.2 Faktor-faktor Ekstern 

Selain faktor-faktor intern, belajar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

ektern. Faktor-faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa, 

termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

1. Faktor Keluarga 

Keluarga adalah faktor yang paling dekat dengan siswa karena setiap hari 

siswa selalu berada di lingkungan keluarga dan kegiatan belajar siswa sangat 

perlu pantauan dari keluarga untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif 

agar mampu memberi motivasi semangat belajar kepada siswa. 

a. Cara Orangtua Mendidik 

Cara orangtua dalam mendidik siswa untuk belajar hendaknya 

disesuaikan dengan kondisi anak serta orangtua tidak boleh membebaskan, 

memanjakan, atau mengekang siswa dalam belajar.  

b. Relasi Antar Anggota Keluarga 

Hubungan antaranggota keluarga yang baik mampu memperlancar 

kegiatan belajar dan keberhasilan siswa sehingga siswa lebih senang dalam 

belajarnya dan termotivasi untuk belajar yang lebih baik. 

c. Suasana Rumah 

Suasana rumah yang tenang dan damai membuat siswa belajar lebih baik 

karena siswa merasa nyaman dengan suasanya sehingga dapat berkonsentrasi 

penuh dalam kegiatan belajar di rumahnya. 
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d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Siswa yang  terpenuhi atas kebutuhan pokok dan fasilitas belajarnya akan 

memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang kurang 

fasilitas belajarnya karena orangtuanya memberikan fasilitas penuh yang 

mendukung kegiatan belajarnya. 

e. Pengertian Orangtua 

Pengertian dari orangtua sangat diperlukan siswa saat belajar dengan 

bentuk orangtua tidak membebani siswa dengan tugas rumah yang berat saat 

siswa sedang belajar dan harus memberi semangat saat anak malas untuk 

belajar. Orangtua juga harus memotivasi anak agar selalu semangat dalam 

belajar. 

f. Latar Belakang Kebudayaan 

Pembiasaan yang baik di rumah seperti perilaku orangtua nya ketika di 

rumah dapat mendorong semangat siswa untuk lebih giat belajar serta dapat 

membentuk karakter siswa ke arah yang lebih baik. 

2. Faktor Sekolah 

Sekolah adalah pendidikan kedua setelah rumah dengan bentuk siswa belajar 

dengan guru dan teman-temannya. 

a. Metode Mengajar 

Metode atau cara mengajar guru yang menarik, bervariasi, dan kreatif 

mampu menumbuhkan motivasi dan minat siswa dalam belajarnya. 
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b. Kurikulum 

Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa sehingga memberikan pengaruh yang baik terhadap belajar 

siswa. 

c. Relasi Guru dengan Siswa 

Hubungan guru dengan siswa harus terjalin dengan baik guna menciptakan 

kondisi belajar yang baik melalui sering berinteraksi dengan siswa supaya 

proses belajar mengajar berjalan dengan baik. 

d. Relasi Siswa dengan Siswa 

Relasi yang baik antar siswa sangat perlu karena dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap belajar masing-masing siswa. Siswa yang 

berhubungan baik dengan yang lainnya lebih di segani dan semangat dalam 

belajar. 

e. Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan di sekolah dapat membuat siswa terbiasa belajar dengan 

baik karena kegiatan belajar siswa akan lebih maju apabila siswa mampu 

disiplin belajar di sekolah dan di rumah. 

f. Alat Pelajaran 

Kelengkapan dan kesesuaian alat pelajaran mempengaruhi belajar siswa 

karena semakin meniliki alat pelajaran yang lengkap dan sesuai dapat 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 
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g. Waktu Sekolah 

Memilih waktu sekolah yang tepat dapat memberi pengaruh postif 

terhadap belajar siswa. 

h. Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Standar pelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa sehingga siswa 

akan  lebih bersungguh-sungguh dalam belajar dan tujuan belajar tercapai 

dengan optimal. 

i. Keadaan Gedung 

Gedung yang memadai dapat menciptakan kondisi belajar yang kondusif, 

sehingga siswa lebih nyaman saat belajar dan hasil belajar menjadi lebih 

memuaskan. 

j. Metode Belajar 

Kesesuaian cara belajar siswa harus diterapkan sejak awal karena 

kesalahan cara belajar siswa akan menghambat siswa memahami bahan 

pelajaran. 

k. Tugas Rumah 

Tugas rumah dari guru hendaknya tidak terlalu banyak dan 

membebankan, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan yang lainnya 

sehingga siswa tidak jenuh dengan banyaknya tugas yang di berikan oleh guru 

3. Faktor Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap belajar siswa karena 

siswa berinteraksi ,bersosialisasi di masyarakat maka pembiasaan yang baik dari 

masyarakat dapat memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa. 
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a. Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

Memilih kegiatan masyarakat yang mendukung belajar siswa sangat 

dianjurkan karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

perkembangan pribadinya. 

b. Mass Media 

Bimbingan dari orangtua dan pendidikan sangat dibutuhkan siswa dalam 

memilih atau menggunakan mass media karena mass media yang baik dapat 

memberikan pengaruh yang baik pula terhadap belajar siswa. 

c. Teman Bergaul 

Pengaruh dari teman bergaul akan lebih cepat masuk ke dalam  jiwa siswa 

dan mudah untuk ditiru, maka dari itu siswa hendaknya memilih teman 

bergaul yang baik guna mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat untuk 

kedepannya. 

d. Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan belajar siswa, apabila masyarakat di sekitar siswa terdiri atas 

orang-orang terpelajar dapat memacu siswa untuk belajar lebih giat. 

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar terdiri atas faktor dari intern (dalam) dan faktor dari 

(ekstern) luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa terdiri atas intelegensi, bakat 

dan minat, motivasi, kebiasaan, kesiapan, dan kesehatan siswa, sedangkan faktor 

dari luar diri siswa terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa berjalan dengan baik 
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akan menghasilkan siswa yang memiliki kesiapan dalam belajar sehingga dapat 

memberikan hasil memuaskan yang dapat tercermin dari hasil belajarnya. Salah 

satu faktor terpenting dalam belajar adalah motivasi belajar. 

 

2.1.2 Motivasi Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata “motif” yang berarti menunjuk mengapa 

seseorang itu berbuat sesuatu. Kata “motif” memiliki makna sebagai daya upaya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak diri dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai sebuah tujuan. Bahkan motif dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” 

itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak (Sardiman 2011: 73).  Mc. Donald 

dalam (Sardiman 2011: 73) motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Slameto (2010: 1) mengungkapkan bahwa belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dapat berupa 

sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri 



 

28 
 

 
 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Sedangkan Purwanto (2014: 

85) mengemukakan adanya elemen-elemen penting yang mencirikan pengertian 

tentang belajar, yaitu bahwa: (a) belajar merupakan suatu perubahan dalam 

tingkah laku (b) belajar merupakan suatu  perubahan yang terjadi melalui latihan 

atau pengalaman (c) untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus 

relative mantap; harus merupakan akhir dari suatu periode waktu yang cukup 

panjang (d) tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

dari berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. 

Menurut Hamzah B. Uno (2016: 23) motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar.  

Eysenck dalam (Slameto, 2010: 170) berpendapat bahwa motivasi 

merupakan suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, 

konsistensi, serta arah umun dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang 

rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, 

dan sebagainya. Sedangkan menurut Slavin dalam (A. Rifai, 2009: 159) motivasi 

merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara 

perilaku seseorang secara terus menerus. Selain itu A. Rifai (2009: 157) 

berpendapat bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan 

seseorang berperilaku. 
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Dari beberapa uraian pengertian motivasi yang telah disampaikan, dapat 

dirumuskan bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan atau penggerak 

bagi seorang siswa untuk berprestasi dalam belajar dengan melakukan suatu 

tindakan, mengatasi segala tantangan atau hambatan dalam usahanya mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Akan tetapi, motivasi tersebut tidak 

akan dapat membantu seorang siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tanpa 

adanya unsur-unsur pendukung yang mempengaruhi motivasi itu sendiri. 

2.1.2.2 Unsur-unsur yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan salah satu yang determinan penting dalam belajar, 

yaitu untuk menarik atau mendorong anak supaya anak lebih bersemangat dalam 

belajarnya, berikut adalah unsur yang sangat penting untuk mempengaruhi 

motivasi belajar menurut beberapa ahli. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013: 97-100) ada beberapa unsur yang 

sangat mempengaruhi siswa untuk belajar, yaitu: 

1. Cita-cita atau inspirasi 

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil seperti keinginan 

belajar berjalan, makan-makanan yang lezat, dapat membaca, dapat menyanyi dan 

sebagainya. Demikian juga dengan cita-cita akan dibarengi dengan motivasi 

belajar, 

2. Kemampuan siswa 

Keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau 

kecakapan untuk mencapainya. Misalnya keinginan membaca perlu dibarengi 

dengan kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf- huruf, 
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3. Kondisi siswa 

Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani. Misalnya, seorang siswa 

yang sedang sakit, lapar, sedih, akan mengurangi motivasi belajar siswa. 

Sebaliknya seorang siswa yang kenyang, sehat, sedang gembira maka akan lebih 

punya motivasi dalam belajar, 

4. Kondisi lingkungan siswa 

Kondisi lingkungan siswa dapat berupa alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya, kehidupan bermasyarakat, ancaman teman yang nakal, 

kerukunan hidup, akan mengganggu kesungguhan belajar. Sebaliknya, kampus 

sekolah yang indah, teman yang rukun akan membawa motivasi semangat untuk 

lebih belajar. 

5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan hidup. Surat kabar, majalah, televisi, radio, merupakan 

unsur-unsur dinamis yang dapat memotivasi siswa dalam belajar, 

6. Upaya guru dalam membelajarkan siswa  

Seorang guru harus dapat memotivasi belajar siswa dengan membina disiplin 

belajar dalam setiap kesempatan. Selain itu, juga dapat memberikan pemahaman 

tentang diri siswa dalam rangka kewajiban tertib belajar. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi 

motivasi belajar siswa yaitu, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur 

dinamis dalam belajar dan pembelajaran, serta upaya guru dalam membelajarkan 
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siswa. Namun peran orangtua juga sangatlah besar dalam memberikan motivasi 

dan semangat belajar.  

Disinilah pentingnya orangtua mendampingi anak-anaknya, pada saat anak-

anak tersebut sangat membutuhkan bimbingannya, dan pada saat anak-anak 

mengalami kesulitan dalam belajar. Selain itu orangtua juga harus memahami 

betul motivasi seperti apa yang tepat untuk diberikan kepada anaknya, karena 

motivasi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yang sudah pasti antara jenis 

motivasi satu dengan motivasi lainnya berbeda. 

2.1.2.3 Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

Motivasi sebagai kekuatan mental individu, memiliki tingkat-tingkat. Para 

ahli jiwa mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang tingkat kekuatan 

tersebut. Perbedaan tersebut umumnya didasarkan pada penelitian tentang 

perilaku belajar pada hewan. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang tingkat 

kekuatannya, tetapi mereka umumnya sependapat bahwa motivasi dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013: 86-90) membedakan motivasi 

menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) motivasi primer adalah motivasi yang 

didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal 

dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani 

sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Mc 

Dougall dalam (Dimyati dan Mudjiono, 2015: 86), berpendapat bahwa tingkah 

laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan, perasaan subjektif, dan dorongan 

mencapai kepuasan, (2) motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Hal ini 
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berbeda dengan motivasi primer. Sebagai ilustrasi orang yang lapar akan tertarik 

pada makanan tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan tersebut orang harus 

bekerja terlebih dahulu. Agar dapat bekerja dengan baik, orang harus belajar 

bekerja, merupakan motivasi sekunder. Uang merupakan penguat umum, agar 

orang dapat bekerja dengan baik. 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah (2011: 149-151) 

mengemukakan bahwa jenis-jenis motivasi yang dapat timbul ada dua yaitu: (1) 

motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

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

untuk melakukan sesuatu, (2)  motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi 

intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. 

Kedua motif tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

seorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan 

bersemangat. Tercapainya tujuan pembelajaran tidak lepas dari motivasi intrinsik 

dan motifasi ekstrinsik. 

Dari uraian di atas, motivasi belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

motivasi intrinsik/primer yang timbul dari diri sendiri atau biologis manusia itu 

sendiri, dan motivasi ekstrinsik/ sekunder yaitu motivasi yang timbul dari luar 

atau adanya pengaruh rangsangan dari luar. Selain itu motivasi yang dimiliki anak 

itu berbeda-beda, sehingga orangtua perlu mengetahui ciri-ciri siswa yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi itu seperti apa, setelah mengetahuinya 
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orangtua akan lebih terbantu untuk memberikan motivasi kepada anaknya, dengan 

demikian anak tersebut akan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajarnya. 

2.1.2.4 Ciri-ciri Siswa yang Memiliki Motivasi Belajar 

Pada diri siswa terdapat kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar. 

Penggerak tersebut yang disebut sebagai motivasi. Berikut adalah ciri-ciri siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi menurut beberapa ahli. 

Menurut Sardiman (2011: 83) beberapa siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi mempunyai ciri-ciri diantaranya sebagai berikut: (1) mempunyai 

rasa ketertarikan pada guru dala arti tidak bersikan acuh tak acuh, (2) selalu 

memperhatikan dengan antusias yang tinggi yaitu tidak pernah berbuat yang bias 

mengganggu kegiatan belajar, (3) ingin identitasnya diakui dan diketahui yaitu 

selalu aktif dalam artian menanyakan hal yang belum dimengerti atau menjawab 

pertanyaan dari guru, (4) selalu mengingat pelajaran dan mengulanginya kembali 

sewaktu di rumah, (5) mempunyai kebiasaan moral yang terkontrol, (6) tekun 

dalam menghadapi tugas-tugas, selalu berusaha, (7) dapat bekerja dalam waktu 

yang lama yaitu tidak cepat bosan dalam melakukan sesuatu, (8) ulet dalam 

menghadapi kesulitan dan tidak mudah puas dengan apa yang diperolehnya. 

2.1.2.5 Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2013: 80) mengungkapkan bahwa motivasi dapat 

dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakan dan mengarahkan 

perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Belajar sangat diperlukan adanya 

motivasi. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Semakin tepat 
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motivasi yang diberikan, akan semakin berhasil pula pelajaran itu. Motivasi akan 

senantiasa menentukan usaha belajar bagi para siswa. 

Perlu dipertegas bahwa motivasi sangat mempengaruhi adanya kegiatan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Sardiman (2011: 85) menjelaskan ada tiga fungsi 

motivasi: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan. Dengan demikian motivasi dapat memberikan 

arah dan mana kegiatan yang harus lebih dulu dikerjakan. 

3. Menyeleksi perbuatan. Di sini motivasi menentukan perbuatan- perbuatan 

apa yang harus dikerjakan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang 

tidak bermanfaat. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil intisarinya bahwa motivasi 

sangatlah berpengaruh dalam belajar, karena motivasi sebagai penggerak atau 

mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang akan 

dicapai, karena motivasi yang kuat/tinggi, maka tinggi pula hasil belajar. 

Sebaliknya jika motivasi rendah, maka rendah pula hasil belajarnya. Untuk itu, 

guru dan orangtua perlu mengetahui cara yang tepat untuk menumbuhkan 

motivasi belajar pada diri siswa. 

2.1.2.6 Cara Menumbuhkan Motivasi dalam Belajar 

Menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar siswa di sekolah memang 

bermacam-macam. Dalam hal ini guru harus lebih berhati-hati dalam 

menumbuhkan dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para anak didik.  



 

35 
 

 
 

Syaiful Bahri Djamarah (2011: 159-168) mengemukan bahwa ada beberapa 

bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar siswa di 

sekolah yaitu sebagai berikut: 

1. Memberi angka 

Angka atau nilai yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang 

sangat kuat. Banyak siswa yang terpacu belajar untuk mencapai nilai atau angka 

yang baik, 

2. Hadiah 

Hadiah juga dapat dijadikan sebagai motivasi. Siswa akan lebih 

termotivasi, lebih giat belajar untuk lebih berprestasi. Walaupun kadang-kadang 

motivasi siswa itu hanya karena hadiah tersebut, 

3. Saingan atau kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individu maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, karena merasa 

tidak mau kalah atau mampu bersaing dengan yang lain, 

4. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas 

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga lebih bekerja keras dengan 

mempertaruhkan diri. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan 

motivasi siswa. Siswa akan lebih berusaha dengan segenap kemampuannya 

karena menjaga harga dirinya, 
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5. Memberi Ulangan 

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

Oleh karena itu, memberi ulangan kepada siswa juga merupakan sarana motivasi. 

Seorang guru juga harus terbuka, maksudnya kalau akan ada ulangan harus 

diberitahukan kepada siswanya, 

6. Mengetahui Hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, pasti 

akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa hasil 

belajarnya meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, 

dengan harapan hasinya akan terus meningkat, 

7. Pujian 

Pujian kepada siswa dilakukan apabila seorang siswa menyelesaikan 

tugasnya dengan baik. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang 

menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar sekaligus juga akan 

membangkitkan harga diri siswa tersebut, 

8. Hukuman 

Hukuman harus dilakukan secara tepat dan bijak agar dapat menjadi alat 

motivasi bagi siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui prinsip-

prinsip pemberian hukuman yang benar, 

9. Hasrat Untuk Belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk 

belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu atau kegiatan 

yang dilakukan yang tanpa maksud atau tidak sengaja, 
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10. Minat 

Motivasi memang sangat erat dengan unsur minat. Motivasi muncul karena 

adanya kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah kalau minat merupakan 

alat motivasi yang pokok, 

11. Tujuan yang diakui 

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

motivasi yang sangat penting. Sebab, dengan memahami tujuan yang dicapai, 

karena dirasa sangat berguna dan benar-benar menguntungkan, maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar. 

2.1.2.7 Indikator Motivasi Belajar 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. adanya hasrat dan keinginan berhasil;  

2. adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar;  

3. adanya harapan dan cita-cita masa depan;  

4. adanya penghargaan dalam belajar;  

5. adanya kegiatan yang menarik dalam belajar;  

6. adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang 

siswa dapat belajar dengan baik.  

 

2.1.3 Kemandirian Belajar 

2.1.3.1  Pengertian Kemandirian Belajar 

Kemandirian berasal dari kata “mandiri” ditambah dengan awalan “ke” 

dan akhiran “an”. Kemandirian menurut Parker (2006: 235) adalah suatu kondisi 
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seseorang yang tidak bergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan. 

Selanjutnya Desmita (2014: 185) mendefinisikan kemandirian adalah suatu sikap 

otonomi di mana siswa yang secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, 

pendapat, dan keyakinan orang lain. Erikson (dalam Desmita 2014: 185) 

menyatakan kemandirian adalah usaha melepas diri dari orangtua dengan maksud 

untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, berupa 

perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. 

Silberman (2007: 182) menyatakan  “ketika para peserta didik belajar atas 

kemauan sendiri,mereka mengembangkan kemampuan memfokuskan dan 

merefleksikan. Bekerja atas kemauan sendiri juga memberi mereka kesempatan 

untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap belajarnya”. Dalam buku yang 

sama Silberman mempertegas bahwa “belajar dengan pengarahan sendiri sering 

lebih mendalam dan lebih permanent daripada dengan pengarahan pengajar 

(guru). 

Kemandirian Belajar siswa menurut Haris Mujiman (2009: 11) adalah 

kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu 

kompetensi guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal 

pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Kemandirian belajar lebih  diartikan 

sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya 

untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. 

Seifert dan Hoffnung (dalam Desmita 2014: 185) mendefinisikan otonomi 

atau kemandirian sebagai “the ability to govern and regulate one’s own thoughts, 

feelings, and actions freely and responssibly while overcoming feelings of shame 
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and doubt” yang berarti kemandirian sebagai kemampuan mengendalikan dan 

mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri secara bebas serta berusaha 

sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-raguan. Fitri (2012: 

108) juga menjelaskan mandiri adalah suatu kebebasan melakukan kebutuhan diri 

sendiri, mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri yang sangat 

penting diterapkan sejak dini dapat menumbuhkan kemandirian pada diri siswa.  

Kemandirian  pada diri siswa tidak lepas dari kemandirian tentang 

belajarnya. Tirtarahardja dan Sulo (2012: 50) menjelaskan bahwa kemandirian 

dalam belajar adalah aktivitas belajar oleh siswa yang keberlangsungannya lebih 

didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari 

dalam diri siswa. Sejalan dengan pendapat di atas, Moore (dalam Rusman 2013: 

365) kemandirian belajar adalah sejauh mana siswa mampu mengikuti proses 

pembelajaran dalam menentukan tujuan, bahan, dan  pengalaman belajar, serta 

evaluasi pembelajarannya.  

Steinberg (dalam Aspin, 2007)  mengemukakan remaja yang memperoleh 

kemandirian adalah remaja yang dapat memiliki kemampuan untuk mengatur diri 

sendiri secara bertangung jawab, meskipun tidak ada pengawasan dari orangtua 

ataupun guru. Siswa dengan kemandirian yang tinggi, akan berusaha untuk 

bertanggung jawab terhadap kemajuan prestasinya, mengatur diri sendiri, 

memiliki inisiatif yang tinggi dan memiliki dorongan yang kuat untuk terus 

menerus mengukir prestasi. Mereka juga berusaha mendapatkan dan 

menggunakan segala fasilitas dan sumber belajar dengan sebaik baiknya. Sikap 

mandiri siswa dalam mengerjakan tugas harus dipupuk sedini mungkin, karena 
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dengan sikap mandiri dapat menunjukkan inisiatif, berusaha untuk mengejar 

prestasi, mempunyai rasa percaya diri. Hal ini berarti dalam kemandirian terdapat 

sifat tanggung jawab.  

Tanggung jawab adalah sikap utama yang harus dimiliki oleh siswa dalam 

belajar. Siswa yang bertanggung jawab biasanya tahu akan hak dan kewajibannya 

sebagai pelajar, memiliki kesadaran diri tinggi akan tugasnya sebagai pelajar, 

berusaha dengan tekun dan keras dalam memperjuangkan prestasinya dan mereka 

juga berani dalam mengambil tindakan atau keputusan. 

Slavin (2009: 6) mengemukakan salah satu prinsip terpenting dalam 

psikologi pendidikan  ialah guru tidak dapat hanya memberikan pengetahuan 

kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan dalam pikiran mereka 

sendiri. Guru dapat memfasilitasi proses ini dengan mengajar dengan cara-cara 

yang menjadikan informasi bermakna dan relevan bagi siswa, dengan memberi 

kesempatan kepada siswa menemukan atau menerapkan sendiri gagasannya dan 

mengajari siswa untuk mengetahui dan dengan sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar. “Guru dapat memberikan tangga untuk menuju 

pemahamann yang lebih tinggi, namun siswa sendiri harus memanjat tangga itu”.  

Pernyataan  ini menunjukkan untuk berhasil mencapai hasil belajar yang 

tinggi, sangat tergantung dari usaha siswa itu sendiri, siswa harus memiliki 

kemampuan belajar mandiri dengan cara membangun pengetahuan dalam pikiran, 

memanfaatkan kesempatan untuk menemukan atau menerapkan sendiri gagasan-

gagasan dan menggunakan strategi belajar yang dimiliki. Dengan kata lain, 
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kesadaran untuk belajar secara mandiri menjadi hal penting dalam pengembangan 

potensi akademik yang dimiliki siswa. 

Kemandirian belajar menurut Wedemeyer dan Moore (dalam Rusman 

2013: 359) dapat ditinjau dari ada tidaknya kesempatan yang diberikan kepada 

peserta didik dalam menentukan tujuan pembelajaran, memilih cara dan media 

belajar yang digunakan dalam mencapai tujuan, serta menentukan cara, alat, dan 

kriteria evaluasi hasil belajarnya. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli, dimaknai kemandirian belajar adalah 

aktivitas belajar siswa secara sadar, serta di atur dan dikendalikan sendiri tanpa 

ada pengaruh dari orang lain dalam mempelajari pengetahuan dan 

mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Kemandirian belajar 

sangat penting diberikan kepada siswa karena mampu menunjang dan 

meningkatkan belajar. 

2.1.3.2 Pentingnya Siswa Memiliki Kemandirian Belajar 

Orangtua sangat perlu memberikan arti pentingnya kemandirian belajar 

pada diri siswa. Pendidik sebagai orangtua ke 2 di sekolah juga perlu menyadari 

hal itu dikarenakan setiap siswa harus bisa untuk mengatur, mengurus, dan 

melakukan aktivitas belajarnya atas tanggung jawab sendiri tanpa banyak 

menggantungkan diri pada orang lain. Siswa yang memiliki kemandirian dalam 

dirinya dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya dan meningkatkan rasa 

tanggung jawabnya. Menurut Wedemeyer (dalam Rusman 2013: 354) 

kemandirian belajar perlu diberikan kepada siswa supaya mereka mempunyai 
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tangguang jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya serta 

mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri.  

Parker (2006: 227) menjelaskan kemandirian penting dikembangkan pada 

diri siswa karena membantu siswa menjadi pribadi yang aktif, mandiri, kreatif, 

berkompeten, dan spontan. Sependapat dengan itu, Desmita (2014: 189) 

menjelaskan kemandirian belajar sangat penting bagi siswa dalam upaya 

meminimalisir fenomena-fenomena belajar yang kurang mandiri dapat 

menimbulkan gangguan mental dan kebiasaan belajar yang kurang baik, seperti 

tidak betah belajar lama di kelas, belajar menjelang ujian, membolos, menyontek, 

dan mencari bocoran soal-soal ujian. Perkembangan kemandirian belajar siswa 

menuju ke arah kesempurnaan menjadi sangat penting dilakukan secara serius, 

sistematis, dan terprogram. Sedangkan menurut Tirtarahardja dan Sulo (2012: 51) 

kemandirian belajar sangat penting dimiliki pada diri siswa karena dengan 

kemandirian belajar dapat membuka kemungkinan lahirnya calon insan pemikir 

yang manusiawi serta menyatu dalam pribadi yang serasi dan berimbang. 

Kemandirian belajar sangat penting untuk siswa, maka dari itu guru sejak 

dini harus sudah mulai menumbuhkan kemandirian belajar pada diri siswa karena 

dengan adanya kemandirian belajar pada diri siswa dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri, tanggung jawab, dan keberanian. Adanya kemandirian belajar 

membuat siswa lebih memanfaatkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 

selama ini didapatnya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 

menjadikan siswa meliki karakteristik yang mandiri dalam belajar. 
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2.1.3.3 Karakteristik Siswa yang Memiliki Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar yang dimiliki siswa dapat dilihat dari beberapa tanda. 

Menurut Desmita (2014: 185) kemandirian biasanya ditandai adanya: 1) 

kemampuan menentukan nasib sendiri; 2) kreatif dan inisiatif; 3) mengatur 

tingkah laku; 4) bertanggung jawab; 5) mampu menahan diri; 6) membuat 

keputusan-keputusan sendiri; 7) serta mampu mengatasi masalah tanpa ada 

pengaruh dari orang lain. 

Menurut Parker (2006: 233) kemandirian muncul ketika siswa memiliki : 

1) tanggung jawab; 2) kemandirian; 3) pengalaman yang relevan; 4) ruang untuk 

menentukan keputusan sendiri; 5) otonomi; 6) akal sehat; 7) keterampilan 

memecahkan masalah; 8) keterampilan praktis; 9) kesehatan yang baik.  

Ciri-ciri belajar mandiri dijelaskan oleh Laird (dalam Haris Mudjiman, 

2011: 9). Bahwa ciri-ciri belajar meliputi: 

1. Kegiatan belajar bersifat mengarahkan diri sendiri, tidak tergantung orang 

lain. 

2. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam proses pembelajaran dijawab 

sendiri atas dasar pengalaman, bukan menghadapi jawabannya dari guru atau 

orang luar. 

3. Lebih senang dengan partisipasi aktif daripada pasif mendengarkan ceramah 

guru. 

4. Lebih menyukai belajar dengan tukar pengalaman atau berbagi tanggung 

jawab. 
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5. Belajar harus dengan berbuat, tidak cukup hanya dengan mendengarkan dan 

menyerap 

Sedangkan menurut Tirtarahardja dan Sulo (2012: 50), siswa yang 

memiliki kemandirian belajar adalah siswa yang memperoleh hasil belajar sendiri 

mulai dari keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap, sampai 

dengan penemuan diri sendiri.  

Menurut Rusman (2013: 366-367) karakteristik siswa yang memiliki 

kemandirian belajar sebagai berikut. 

1. Mengetahui apa yang ingin dia capai dalam belajarnya  

2. Mencari dan memilih sumber belajar sendiri  

3. Mengetahui tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan 

permasalahan yang dijumpai  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat memaknai karakteristik siswa 

yang memiliki kemandirian belajar adalah inisiatif sendiri dalam belajar, percaya 

diri, disiplin dan tekun belajar, bertanggung jawab, dan memilliki rasa ingin tahu 

yang besar. Karakteristik tersebut juga dapat dijadikan indikator seberapa jauh 

siswa dalam belajar. 

2.1.3.4 Indikator Kemandirian Belajar 

 Indikator variabel kemandirian belajar pada penelitian ini adalah: 

1. Tanggungjawab untuk belajar dengan kesadaran diri sendiri 

2. Kemandirian dalam memecahkan masalah 

3. Mengambil keputusan 

4. Percaya diri yang kuat 
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5. Mandiri dalam menggunakan sumber belajar yang tepat untuk dirinya 

6. Mandiri dalam merencanakan proses belajar 

7. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan belajar 

 

2.1.4 Pengertian Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran yang diidentikan 

dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang 

diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” 

dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara 

mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Menurut UU No. 20 

tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran 

adalah suatu proses interaksi antara siswa dengan pendidik, dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Dalam hal ini pendidik membantu siswa nya untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada siswa. 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang di 

inginkan dengan menyediakan lingkungan atau sitimulus (Hamdani, 2011: 23). 

Selanjutnya pembelajaran berdasarkan makna leksikalnya berarti proses, cara, dan 

perbuatan mempelajari (Suprijono, 2014: 13). Subjek dari pembelajaran tersebut 

adalah siswa, dimana kegiatan berpusat pada siswa. 

Dari berbagai definisi pembelajaran, dapat dimaknai pembelajaran adalah 

proses interaksi antara guru dan siswa serta lingkungan dengan tujuan yang telah 
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ditentukan serta untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Salah satu 

pembelajaran yang ada di SD adalah pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

2.1.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Menurut standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah BSNP 2006, bahasa 

memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 

peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada 

dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Penggunaan bahasa dalam interaksi dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

lisan dan tulisan. Agar individu dapat menggunakan bahasa dalam suatu interaksi, 

maka siswa harus memiliki kemampuan berbahasa. Kemampuan itu digunakan 

untuk mengomunikasikan pesan. Pesan ini dapat berupa ide (gagasan), keinginan, 

kemauan, perasaan, ataupun interaksi. Kemampuan berbahasa lisan meliputi 

kemampuan berbicara dan menyimak, sedangkan kemampuan bahasa tulisan 

meliputi kemampuan membaca dan menulis. (Susanto, 2013: 242-243), 
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penggunaan bahasa dalam interaksi juga tidak lepas dengan hakikat pembelajaran 

bahasa Indonesia di SD. 

2.1.5.1 Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Menurut Susanto (2013: 242) pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama di 

sekolah dasar tidak akan terlepas dari empat keterampilan berbahasa, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan berbahasa bagi 

manusia sangat diperlukan.  

Ketika anak memasuki usia sekolah dasar, anak-anak akan terkondisikan 

untuk mempelajari bahasa tulis. Pada masa ini, anak dituntut untuk berpikir lebih 

dalam lagi kemampuan berbahasa anak pun berkembang. Perkembangan bahasa 

anak berkembang seiring dengan perkembangan intelektual anak. Artinya, anak 

yang berkembang bhaasanya cepat, exposed pada ‘bantuan’ yang meskipun tak 

tampak nyata, memperlihatkan lingkungan yang kondusif dalam arti emosional 

positif. Oleh karena itu, perkembangan bahasa memiliki keterkaitan dengan 

perkembangan intelektual anak. (Susanto, 2013: 243-244). Hal ini sesuai dengan 

tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. 

2.1.5.2 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Berdasarkan standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah BSNP 2006, 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis 
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2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa 

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia. 

2.1.5.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Berdasarkan standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah BSNP 2006, 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut. 

1. Mendengarkan 

2. Berbicara 

3. Membaca 

4. Menulis. 
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Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia 

Kelas V Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan 

1. Memahami penjelasan 

narasumber dan cerita 

rakyat secara lisan 

1.1 Menanggapi penjelasan narasumber 

(petani, pedagang, nelayan, karyawan, 

dll.) dengan memperhatikan santun 

berbahasa 

1.2 Mengidentifikasi unsur cerita tentang 

cerita rakyat yang didengarnya 

Berbicara 

2. Mengungkapkan pikiran, 

pendapat, perasaan, fakta 

secara lisan dengan 

menanggapi suatu 

persoalan, menceritakan 

hasil pengamatan, atau 

berwawancara 

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau 

peristiwa dan memberikan saran 

pemecahannya dengan memperhatikan 

pilihan kata dan santun berbahasa 

2.2 Menceritakan hasil 

pengamatan/kunjungan dengan bahasa 

runtut, baik, dan benar 

2.3 Berwawancara sederhana dengan 

narasumber (petani, pedagang, 

nelayan, karyawan, dll.) dengan 

memperhatikan pilihan kata dan 

santun berbahasa 

Membaca 

3. Memahami teks dengan 

3.1 Membaca teks percakapan dengan 

lafal dan intonasi yang tepat 
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membaca teks percakapan, 

membaca cepat 75 

kata/menit, dan membaca 

puisi 

3.2 Menemukan gagasan utama suatu teks 

yang dibaca dengan kecepatan 75 kata 

per menit 

3.3 Membaca puisi dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

Menulis 

4. Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, informasi, dan 

pengalaman secara tertulis 

dalam bentuk karangan, 

surat undangan, dan dialog 

tertulis 

4.1 Menulis karangan berdasarkan 

pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan 

4.2 Menulis surat undangan (ulang tahun, 

acara agama, kegiatan sekolah, 

kenaikan kelas, dll.) dengan kalimat 

efektif dan memperhatikan 

penggunaan ejaan 

4.3 Menulis dialog sederhana antara dua 

atau tiga tokoh dengan memperhatikan 

isi serta perannya 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia Kelas V/I 

 

2.1.5.4 Karakteristik Bahasa Indonesia sebagai Suatu Mata Pelajaran di Sekolah 

Dasar 

Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), termasuk KTSP, pada dasarnya adalah 

sebuah program pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengembangkan 
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pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa (dan 

sastra) Indonesia di kalangan para peserta didik. Mata pelajaran tersebut 

mengemban fungsi sebagai (1) sarana pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa, 

(2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian 

dan pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

untuk meraih dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) 

sarana penyebarluasan pemakaian bahasa dan sastra Indonesia yang baik unutk 

berbagai keperluan, (5) sarana pengembangan penalaran, dan (6) sarana 

pemahaman keberagaman budaya Indonesia melalui khasanah kesastraan. Tujuan 

dan fungsi mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut akan menjadi pedoman dan 

arah dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 

Di antara tujuan yang diemban oleh mata pelajaran bahasa Indonesia 

adalah peserta didik memiliki keterampilan dalam berbahasa Indonesia secara 

baik dan benar, baik secara reseptif (membaca dan menyimak) maupun secara 

produktif (berbicara dan menulis). Aspek keterampilan, termasuk keterampilan 

berbahasa Indonesia, biasanya akan dimiliki seseorang apabila ia rajin berlatih. 

Berdasarkan asumsi tersebut, konsekuensi pembelajaran bahasa Indonesia lebih 

berorientasi pada praktik berbahasa daripada teori pengetahuan bahasa. Hal itu 

dilakukan agar tujuan terampil berbahasa Indonesia di kalangan peserta didik 

dapat terwujud. 

Selain hal di atas, ada sesuatu yang sangat unik dan berbeda dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu “yang diajarkan” dan “media ajarnya” 

sama, bahasa Indonesia. Hal ini berbeda kasusnya dengan pembelajaran pada 
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mata pelajaran-mata pelajaran lain (kecuali bahasa Inggris?). Kondisi tersebut 

akan membawa pada sebuah konsekuensi bagi guru bahasa Indonesia. 

Konsekuensi tersebut adalah bahwa guru bahasa Indonesia harus bisa menjadi 

teladan atau figur pemakai bahasa Indonesia yang baik, baik dalam bentuk lisan 

maupun tulisan. 

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia 

adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dilakukan secara terintegrasi atau terpadu, mengingat bahasa 

merupakan sistem. 

2. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikatif. 

3. Kegiatan pembelajaran mendasarkan diri pada teori pemerolehan bahasa. 

4. Pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada komponen praktik 

berbahasa daripada teori kebahasaan. 

5. Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual. 

6. Dalam pembelajaran, baik “yang diajarkan” maupun “ media ajarnya” sama, 

yaitu bahasa Indonesia. 

2.1.5.5 Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Gugus Tilomoyo 

Kabupaten Magelang 

Alat evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

Gugus Tilomoyo Kabupaten Magelang pada dasarnya sama dengan evaluasi 

dalam gugus pada umumnya. Dalam pengajaran bahasa, tes merupakan alat ukur 

yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berbahasa. Alat 
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tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa, baik yang bersifat 

global/integral. 

a)     Pengukuran 

Pengukuran merupakan proses untuk mendapatkan pemberian kuantitatif, 

yaitu mengenai tinggi rendahnya taraf pencapaian hasil seseorang dalam suatu 

perilaku tertentu. Hasil pengukuran selalu berbentuk bilangan, dan untuk 

 mendapatkannya diperlukan alat ukur. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan 

bias bersifat verba (menggunakan bahasa sebagai sararna utamanya, misalnya 

tes).  Akan tetapi, bias juga digunakan untuk mengukur suhu badan, berat badan, 

dan untuk alat ukur nonverbal (thermometer, timbangan). 

b)   Tes 

Tes merupakan salah satu jenis alat ukur. Tes menghasilkan pemberian 

bersifat kuantitatif tentang perilaku seseorang. Grounlund (1985) membatasi 

pengertian tes sebagai suatu alat atau prosedur sistematik untuk mengukur siswa. 

Berdasarkan tes, guru memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa yang 

berupa angka. 

            Macam-macam tes yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar 

berbahasa, yaitu : 

1.    Tes Menyimak 

Kemampuan menyimak bersifat reseptif, siswa memahami pesan yang 

dikomunikasikan secara lisan. Kemampuan ini pada dasrnya bersifat kognitif. Tes 

menyimak disampaikan dalam bentuk lisan (berupa rekaman, dibacakan maupun 

dibacakan secara langsung). Jawabannya dapat diberikan secara lisan atau tertulis, 
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baik berupa pilihan ganda atau esei dalam bentuk bahasa Indonesia atau daerah (di 

daerah). Tes menyimak dapat juga berwujud tes perbuatan. Kepada siswa 

diperdengarkan informasi/instruksi dan siswa harus melakukan perbuatan sesuai 

dengan informasi/instruksi itu. 

2. Tes Berbicara 

Sama halnya dengan kemampuan menyimak, kemampuan berbicara tidak 

merupakan pokok bahasan tersendiri di dalam kurikulum 1984. Namun tentu saja 

ini tidak berarti bawa keterampilan itu tidak dikembangkan. Penerapan 

pendekatan CBSA merupakan wadah untuk mengembangkan kedua keterampilan 

itu. 

Seperti telah diketahui keterampilan berbicara merupakan keterampilan 

berbahasa yang kompleks, yang tidak hanya mencakup persoalan ucapan/lafal, 

dan intonasi. Berbicara dalam bahasa apapun selalu menyangkut pemakaian 

ungkapan “ idiom” serta berbagai unsure bahasa dan nonbahasa. 

Aspek-aspek yang dinilia melalui tes berbicara mencakup ketepatan lafal, 

kejelasan ucapan, kelancaran, dan intonasi. 

a.    Pengulangan 

Melalui rekaman diperdengarkan kalimat pendek dan siswa diminta mengulangi. 

b.    Hafalan 

Siswa mengucapkan suatu sanjak yang sudah dihafalkan. Guru menilai dengan 

menggunakan pedoman penilaian yang sudah dipersiapkan. 

c.    Percakapan Terpimpin 
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Guru menceritakan situasi percakapan, misalnya antara guru dan siswa. Dua orang 

siswa dimintai melakukan percakapan itu. Untuk membantu ingatan siswa, 

diberikan beberapa kata kunci. 

Dalam tes ini aspek dinilai lebuih banyak, yaitu mencakup lafal, pilihan 

kata, urutan kata, struktur kalimat, kelogisan, dan sebagainya. 

d.    Percakapan Bebas/Wawancara 

Tes ini merupakan tes berbicara yang paling wajar. Tes ini berbentuk 

percakapan bebas antara siswa dengan guru/dengan pewawancara yang baik. Jika 

digunakan cara terakhir (dengan pewawancara) guru sama sekali tidak 

mencampuri percakapan. Ia dapat duduk dibelakang siswa sambil memberikan 

penilaian yang lebih objektif dan cermat. Perlu diingatkan bahwa pemberian nilai 

tes berbicara dalam bentuk wawancara ini harus dilakukan secara langsung. 

3.    Tes Membaca 

Sesuai dengan pengajaran membaca di SD, dalam hal ini tes membaca 

dibedakan sebagai tes membaca permulaan dan tes membaca pemahaman/lanjut. 

Tes membaca permulaan diadakan untuk mendapat informasi tentang kemampuan 

siswa dalam mengenal dan menyuarakan lambing-lambang bunyi dalam 

hubungan kalimat dengan intonasi yang wajar. Dengan demikian,tes membaca 

permulaan lebih ditekankan pada kemampuan teknisnya. Untuk memberikan nilai 

dapat digunakan pedoman penilaian seperti untuk kemanpuan berbicara,dengan 

aspek-aspek yang di nilai: lafal, frasing, kelancaran, perhatian terhadap tanda 

baca, dan intonasi. Tes ini bersifat individual. 

 



 

56 
 

 
 

4.    Tes Kosa Kata 

Tes ini diadakan untuk mendapatkan informasi tentang penguasaan 

kosakata siswa. Tes ini kerap kali dikaitkan dengan kemampuan membaca 

(memahami makna kata dalam konteks kalimat/wacana) dan menulis 

(menggunakan kata sesuai dengan asas ketepatan dan kesesuaian).  

5.    Tes Sruktur 

Untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam hal sruktur, dapat 

digunakan berbagai cara dan bentuk tes. 

a.    Mengubah Pola Kalimat 

Kepada siswa diberikan kalimat dalam pola tertentu dan siswa diminta 

menngubahnya kedalam pola lain. Misalnya, dari kalimat berita diubah menjadi 

beberapa jenis kalimat Tanya, atau kalimat perintah, permintaan, harapan, bentuk 

pasif dan sebagainya. Dalam hal ini bentuk tes yang sering digunakan ialah 

pilihan ganda atau esei terbatas. 

b.    Menggunakan Kata Tugas 

Siswa diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata tugas yang tepat. 

c.    Menggunakan Kata Ganti 

Pada siswa diberikan kalimat-kalimat yang menyatakan hubungan 

kepunyaan. Siswa diminta mengubah atau melengkapi dengan menggunakan kata 

ganti kepunyaan –ku, –mu, dan –nya. 

6.    Tes Menulis 

Untuk jenjang pendidikan SD, sesuai dengan pengajaran menulis yang 

melaksanakan, evaluasi mengenai kemampuan menulis, mencakup evaluasi untuk 
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menulis permulaan dan evaluasi untuk menulis lanjut. Evaluasi untuk menulis 

permulaan diadakan agar dapat diperoleh informasi tentang kemampuan siswa 

dalam menuliskan lambing-lambang bunyi dalam hubungan kalimat, sesuai 

dengan aturan ejaan yang sudah diajarkan (huruf besar pada awal kalimat, tanda 

titik, tanda seru, tanda Tanya pada akhir kalimat, dan sebagainya). Evaluasi untuk 

menulis lanjut diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi tentang  

kemampuan siswa dalan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara 

tertulis. 

 

2.1.6 Hasil Belajar 

2.1.6.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Dimyati 

dan Mudjiono (2015: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipeajari oleh peserta didik. Oleh karena itu 

apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Perubahan perilaku 

yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar 

dirumuskan dalam tujuan peserta didik. Perumusan tujuan peserta didik itu, yakni 
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hasil belajar yang diinginkan pada diri peserta didik, lebih rumit karena tidak 

dapat diukur secara langsung (Rifa’i dan Anni, 2012: 69). 

Secara garis besar hasil belajar di bagi menjadi 3 ranah yaitu:  

1. Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau inatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut konitif tingkat rendah dan 

empat aspek berikutnya disebut kognitif tingkat tinggi. 

2. Ranah Afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3. Ranah Psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik yakni gerakan 

reflex, keterampilan gerakan besar, kemampuan perceptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, gerakan ekspresif dan 

interpretatif (Bloom dalam Sudjana, 2014: 22). 

Benjamin S. Bloom (Dimyati dan Mudjiono, 2015: 26-27) menyebutkan enam 

jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut: 

1. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang 

telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu 

berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, 

ataumetode.  

2. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang 

hal yang dipelajari.  
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3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan 

prinsip.  

4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.  

5. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya 

kemampuan menyusun suatu program.  

6. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa 

hal berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil 

ulangan. 

Suatu proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila tujuan 

instruksional khusus (TIK) dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapai tidaknya 

TIK, guru perlu mengadakan tes formatif setelah menyajikan satu bahasan kepada 

siswa. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut 

dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, peneliti dapat mengambil 

pengertian bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat 

dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data 

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.  
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2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khalida Rozana Ulfah, Anang Santoso dan 

Sugeng Utaya pada tahun 2016 yang berjudul “Hubungan Motivasi 

dengan Hasil Belajar IPS”. Hasilnya terdapat hubungan motivasi dengan 

hasil belajar. 

2. Rita Ismaya  dengan judul “Pengaruh Kemandirian Belajar, Cara Belajar 

dan Budaya Membaca terhadap Hasil Belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil 

penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dan signifikan kemandirian 

belajar dengan hasil belajar ekonomi siswa. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ghullam Hamdu dan Lisa Agustina pada 

tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap 

Pestasi Belajar IPA di Sekolah Dasar”. Hasil dari penelitian ini adalah 

terhadap hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan hasil 

belajar siswa. 

4. Razi, dkk pada tahun 2015 dengan judul “Studying The Relationship 

between Self-Regulation and High School Students’ Academic Motivation 

of the Second Course in Country of Larestan”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi 

akademik dan kemandirian. 

5. Sadati dan Simin pada tahun 2015 dengan judul “The Relationship 

between Metacognitive and Self-Regulated Learning Strategies with 



 

61 
 

 
 

Learners’ L2 Learning Achievement”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya hubungan yang positif antara metakognitif dan strategi 

pembelajaran kemandirian belajar dengan prestasi belajar L2. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Kheruniah, Ade Een yang berjudul “A 

Teacher Personality Competence Contribution To A Student Study 

Motivation And Discipline To Fiqh Lesson” pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki kontribusi 

terhadap motivasi belajar siswa. Terdapat hubungan yang signifikan dari 

motivasi belajar siswa dan disiplin.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti Prasetyaningsih, Muh.Chamdani, 

Warsiti yang berjudul “Hubungan Kemandirian Belajar dan Interaksi 

Edukatif Dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Sekecamatan 

Purworejo”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat hubungan  

positif  dan  signifikan  antara  kemandirian  belajar  dan  interaksi  

edukatif  secara  bersama-sama  dengan hasil belajar IPS. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez, Susana pada tahun 2014 

dengan judul “Teacher self-efficacy and its relationship with students 

affective and motivational variables in higher education”, menunjukkan 

hasil bahwa siswa dari guru dengan moderat tingkat potensi diri lebih 

termotivasi untuk belajar dan lebih tertarik untuk belajar mata pelajaran 

yang diajarkan oleh guru tersebut, mereka memiliki pola yang lebih 

adaptif dari motivasi afektif, dan cenderung membatasi dedikasi mereka 

untuk belajar.  
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9. Penelitian yang dilakukan Retno Palupi 2014 dengan judul “Hubungan 

Antara Motivasi Belajar dan Persepsi Siswa terhadap Kinerja Guru dalam 

Mengelola Kegiatan Belajar dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VIII di 

SMP N 1 Pacitan” yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

motivasi belajar siswa dengan Hasil belajar IPA siswa SMP Negeri 1 

Pacitan. 

10. Azainil pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Motivasi Berprestasi dan 

Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Fungsi 

Kuadrat Pada Siswa Kelas X MAN 2 Samarinda Tahun Pembelajaran 

2013/2014”. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang 

signifikan antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. 

 

2.3 Kerangka Teoritis 

Menurut Hamzah B. Uno (2016: 23) motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar.  

Eysenck dalam (Slameto, 2010: 170) berpendapat bahwa motivasi 

merupakan suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, 

konsistensi, serta arah umun dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang 

rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, 
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dan sebagainya. Selain motivasi belajar hal yang juga berpengaruh pada keinginan 

belajar siswa adalah kemandirian belajar. 

Kemandirian Belajar siswa menurut Haris Mujiman (2009: 11) adalah 

kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu 

kompetensi guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal 

pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Kemandirian belajar lebih  diartikan 

sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya 

untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Jika siswa memiliki motivasi dan 

kemandirian belajar yang baik maka hasil belajar siswa juga akan maksimal. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipeajari oleh peserta didik. Oleh karena itu 

apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Perubahan perilaku 

yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar 

dirumuskan dalam tujuan peserta didik. Perumusan tujuan peserta didik itu, yakni 

hasil belajar yang diinginkan pada diri peserta didik, lebih rumit karena tidak 

dapat diukur secara langsung (Rifa’i dan Anni, 2012: 69). 

Berikut merupakan bagan hubungan antara motivasi dan kemandirian 

belajar siswa dengan hasil belajar bahasa Indonesia berdasarkan teori yang telah 

dijelaskan 
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Bagan 2.2 
Kerangka Teoritis 

 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori yang 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2014: 91). 

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komitmen yang 

kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan perlu ditanamkan 

kepada peserta didik dan ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan 

pemahaman yang mendalam tentang NKRI. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

pemahaman tentang NKRI adalah dengan memasukkan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam kurikulum di sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 Tahun 2006).  

Seperti yang tercantum dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang 

berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa 

Indonesia”. Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa Nasional 
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yang kedudukannya berada diatas bahasa-bahasa daerah. Selain itu Bahasa 

Indonesia sebagai Bahasa Negara, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 

(Bab XV Pasal 36) mengenasi kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan 

bahawa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 

Proses pendidikan pada umumnya berlangsung di sekolah melalui aktivitas 

pembelajaran yaitu mengarah pada hasil belajar yang dijadikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan proses pembelajaran. Aktivitas belajar bukanlah suatu kegiatan yang 

dilakukan yang terlepas dari faktor lain. Aktivitas belajar merupakan kegiatan 

yang melibatkan unsur jiwa dan raga. Belajar tak akan pernah dilakukan tanpa 

suatu dorongan yang kuat baik dari dalam yang lebih utama maupun dari luar 

sebagai upaya lain yang tak kalah pentingnya. Aktivitas belajar bermuara pada 

hasil belajar yang merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran. Faktor 

lain yang mempengaruhi aktivitas belajar adalah motivasi (Djamarah, 2011: 152). 

Motivasi belajar siswa merupakan faktor utama yang menentukan 

keberhasilan belajar. Keberhasilan yang dicapai, dipandang sebagai tolak ukur 

dalam pembelajaran. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. 

Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengakifkan, menggerakkan, 

manyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar (Sardiman, 

2011: 80). 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. Prinsip motivasi dalam belajar yaitu sebagai 
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penggerak yang mendorong aktivitas belajar, dapat memupuk optimisme dalam 

belajar, dan dapat melahirkan prestasi dalam belajar (Djamarah, 2011: 152). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan antara 

motivasi dan kemandirian belajar dengan hasil belajar Bahasa Indonesia di kelas 

V SD Negeri Gugus Tilomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Alur pikir 

tersebut dapat digambarkan dalam bagan kerangka berfikir sebagai berikut. 

 

 

 

Bagan 2.2 

Kerangka Berpikir 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan  masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

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

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015: 96). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Ha = ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi dan 

kemandirian belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 

V SD Gugus Tilomoyo Pakis Kabupaten Magelang. 

Bagan 2.2 

 

H1: X1  berpengaruh terhadap Y 

 H2 : X2 berpengaruh terhadap Y 

 H3 : X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan 

hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Tilomoyo Pakis Kabupaten 

Magelang. 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar dengan 

hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Tilomoyo Pakis Kabupaten 

Magelang. 

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

kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Tilomoyo 

Pakis Kabupaten Magelang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru dan siswa 

Guru kelas diharapkan dapat berperan penuh dalam menumbuhkan 

motivasi belajar pada siswa. Dengan adanya motivasi belajar yang baik, siswa 

dapat belajar sebagai mana mestinya tanpa ada hambatan sehingga diharapkan 

dapat mencapai tujuan belajar yang telah dirancang. Guru juga diharapkan dapat 
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meningkatkan kemandirian belajar siswa terutama baik itu di sekolah maupun di 

rumah. Dengan adanya motivasi belajar yang tinggi dan kemandirian belajar yang 

baik maka hasil belajar siswa juga dapat semakin meningkat.  

Sedangkan bagi siswa, siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajarnya dan meningkatkan kemandirian dalam belajar. Siswa harus 

memperhatikan penjelasan guru setiap kegiatan belajar berlangsung, mengerjakan 

setiap tugas yang diberikan oleh guru dan berperilaku sesuai dengan peraturan 

sekolah.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar selain motivasi belajar dan kemandirian belajar, 

sehingga dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan untuk hasil belajar. 

3. Bagi sekolah 

Dengan adanya dan motivasi belajar yang tinggi serta hubungan yang 

terjalin baik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan sekolah maka akan 

mendorong siswa untuk memperoleh hasil belajar yang semakin baik. 
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