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II.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

Pembahasan pada bab II ini terdiri dari tinjauan pustaka yang berisi teori dan 

pendapat para ahli yang bisa mendukung penelitian, hasil penelitian yang relevan, 

kerangka pikir yang merupakan perpaduan antara variabel satu dengan variabel lain 

yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian, dan hipotesis 

penelitian ini merupakan kesimpulan sementara dari penelitian. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Bagian ini mengemukakan pengertian atau deskripsi dari variable-variabel 

penelitian. Variable-variabel itu antara lain persepsi, kemampuan mengajar guru, 

motivasi belajar, dan hasil belajar. Secara umum tinjauan pustaka proses penelitian 

mengungkapkan teori-teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teori 

untuk pelaksanaan penelitian dalam mendapatkan data. 

 

1. Persepsi 

 

Persepsi merupakan kemampuan individu untuk mengamati atau mengenal 

perangsang sesuatu sehingga berkesan menjadi pemahaman, pegetahuan, sikap dan 

anggapan (Dalyono, 2003 :227). Hal ini berarti persepsi itu penting dalam proses 
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pencitraan terhadap hal-hal yang ditangkap oleh indra manusia lalu akan 

diinterpretasikan kedalam bentuk anggapan atau respon. Respon atau tanggapan ini 

muncul sebagai akibat dari stimulus atau rangsangan yang telah diberikan 

sebelumnya. 

 

Persepai adalah proses menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak 

manusia, melalui persepsi manusia terus-menerus melakukan hubungan dengan 

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat indranya, yaitu indra penglihatan, 

pendengar, peraba, perasa dan pencium (Slameto, 2003 :102). Persepsi adalah 

pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rahmat dalam Astuti, 

2012 : 15). 

 

Berdasarkan kajian di atas, pengertian persepsi menunjukkan aktivitas merasakan, 

menginterpretasikan dan memahami objek baik fisik maupun non-fisik. Persepsi 

berada pada pikiran dan perasaan manusia secara individu sehingga memungkinkan 

orang memiliki persepsi yang berbeda satu dengan yang lainnya walaupun objek 

yang dilihat sama. Pengertian persesi menunjukkan pandangan, perasaan dan 

pemahaman siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sragi tentang kemampuan guru mata 

pelajaran ekonomi kelas XI IPS dalam mengajar. Persepsi yang dibahas dalam 

penelitian ini berupa persepsi yang bersifat positif tentang kemampuan guru 

mengajar yang diduga akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

Demikian juga dengan persepsi yang negatif  tentang kemampuan guru mengajar 

yang diduga akan berpengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa.   
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2. Kemampuan Mengajar Guru 

 

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah 

yang berada digarda paling depan dalam menciptakan kualitas sumber daya 

manusia. Guru berhadapan langsung dengan peserta didik dikelas melalui proses 

belajar mengajar. Ditangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas 

baik secara akademis, keahlian, kematangan emosional, moral serta spiritual. 

Dengan demikian akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan 

tantangan jamannya. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai 

kualifikasi, kompetansi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas 

profesionalnya. 

 

Guru menempati posisi penting dan penentu berhasil tidaknya pencapaian suatu 

tujuan proses pembelajaran. Sekalipun proses pembelajaran telah menggunakan 

metode dan berbagai model, namun kedudukan dan peran guru tetap penting dan 

menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Karena mengajar itu merupakan 

usaha yang sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk menentukan tentang 

bagaimanakah seorang guru dapat mengajar dengan baik. Proses kegiatan belajar 

mengajar dapat menjadi petunjuk tentang pengetahuan seorang guru dalam 

mengaplikasikan segala pengetahuannya kepada anak didik.  Tugas dan peran guru 

dari hari kehari makin berat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk 

mampu mengimbangi bahkan melampaui ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan guru mampu menghasilkan 
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peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup 

dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi. 

 

Guru dalam pengertian yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang 

yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti dilembaga 

pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah, dan sebagianya (Djamarah, 

2000 :31). Sedangkan menurut Salim (2004 :36), menyatakan bahwa guru adalah 

orang yang mengajar orang lain yang menjadi muridnya, baik disekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal maupun di luar sekolah, baik untuk suatu pelajaran 

tertentu maupun untuk beberapa pelajaran yang lain. Dengan demikian guru adalah 

semua orang yang berwenang dan bertagungjawab membimbing dan membina anak 

didik, baik secara individual maupun klasikal, disekolah maupun diluar sekolah. 

 

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, 

struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagia besar ditentukan oleh  

kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Menurut Hamalik (2002 

:36), guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif, menyenangkan dan akan mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para 

siswa berada pada tingkat yang optimal.  

 

Seorang guru yang professional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, 

antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki 

kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan 

produkif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya, dan 

selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus melalui organisasi 

profesi, internet, buku, seminar dan semacamnya. Konsekuensinya, seorang guru 
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tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah yang selama ini dilakukan, melainkan 

menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah 

secara demokratis antara guru dengan siswa. Kondisi yang demikian diharapkan 

mampu menggali potensi dan kreativitas peserta didik (Sidi dalam Kunandar, 2007 : 

50). 

 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat 

menbentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membagun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna 

bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang 

cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan 

negara. 

 

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan 

profesionalitas diri sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.Mendidik, 

mengajar, dan melatih anak didik merupakan tugas guru sebagai suatu profesi.Tugas 

guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan megembangkan nilai-nilai hidup 

kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan 

megembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru 

sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam 

kehidupan demi masa depan anak didik. 

 

Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya, 

guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Karena syarat-syarat inilah yang akan 

membedakan antara guru dengan manusia-manusia yang lain pada umumnya. 

Adapun syarat-syarat menjadi seorang guru menurut Sardiman (2004:127) adalah 

sebagai berikut. 
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1. Memiliki kemampuan professional. 

2. Memiliki kapasitas intelektual. 

3. Memiliki sifat edukasi sosial. 

Adapun syarat-syarat menjadi guru menurut Hamalik (2002:118) adalah sebagai 

berikut. 

1. Harus memiliki bakat sebagai guru. 

2. Harus memiliki keahlian sebagai guru. 

3. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi. 

4. Memiliki mental yang sehat. 

5. Berbadan sehat. 

6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. 

7. Guru adalah warga Negara yang baik. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, untuk menjadi seorang guru itu tidaklah mudah akan 

tetapi harus memenuhi beberapa syarat yaitu professional sebagai guru, harus 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dari siswanya, guru harus 

dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, berkelakuan baik dan yang paling 

penting bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan pelatih, guru dituntut menerapkan 

fungsi-fungsinya yang sentral. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: 

1. Guru sebagai pengelola proses KBM. Kelas merupakan suatu organisasi 

yang semestinya dikelola dengan baik, mengacu pada fungsi-fungsi 

administrasi yang ada dan berlaku. 

2. Guru sebagai moderator. Menurut aliran baru dalam bidang pendidikan guru 

diharapkan bukan sebagai penyampaian materi semata tetapi juga telah 

menjadi moderator, yaitu mengatur lalu lintas pembicaraan, jika ada 
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 pembicaraan yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa, maka gurulah yang 

wajib mendamaikan perselisihan tersebut. 

3. Guru sebagai motivator. Siswa adalah manusia yang ditempeli sifat “memilih 

yang serba enak” dari pada harus susah-susah. Jika guru tidak dapat 

memancing kemauan siswa untuk aktif maka guru itu sendiri yang akan 

merasakan kesulitan dalam proses pembelajaran karena dapat ditebak bahwa 

siswa akan pasif tanpa inisiatif. 

4. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator memberikan kemudahan 

dan sarana kepada siswa agar dapat aktif belajar sesuai dengan 

kemampuannya. 

5. Guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator berperan setiap kegiatan 

selalu diikuti oleh motivasi jika orang-orang yang terlibat dalam kegiatan 

menginginkan terjadinya peningkatan atas kegiatan itu pada masa-masa yang 

akan datang (Darmadi, 2010:56). 

Pendapat lain diungkapkan oleh Djamarah (2000:443), ia berpendapat bahwa peran 

guru adalah: 

1. Sebagai korektor. 

2. Sebagai inspirator. 

3. Sebagai informatori. 

4. Sebagai organisator. 

5. Sebagai motivator. 

6. Sebagai inisiator. 

7. Sebagai fasilitator. 

8. Sebagai pembimbing. 

9. Sebagai demonstrator. 

10. Sebagai pengelola kelas. 

11. Sebagai mediator. 

12. Sebagai supervisor. 

13. Sebagai evaluator. 

 

Selain berperan penting dalam pendidikan, guru mempunyai tugas-tugas yang 

menuntut dirinya sebagai orang yang professional. Disamping memilikitugas utama 

sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan pelatih, maka tugas utama guru 

menurut Depdikbut dalam Darmadi (2010:56) adalah sebagai berikut. 

1. Tugas professional yaitu mendidik dalam rangka menyumbangkan 

kepribadian, mengajar dalam rangka menyeimbangkan kemampuan berfikir, 

kecerdasan dalam rangka melatih dalam rangka membina ketrampilan. 

2. Tugas manusiawi, yaitu membina anak didik dalam rangka meningkatkan 

dan mengembangkan martabat diri sendiri, kemampuan manusiawi yang 

optimal serta pribadi yang mandiri. 

3. Tugas kemasyarakatan, yaitu dalam rangka mengembangkan terbentuknya 

masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 
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Sedangkan menurut Slameto (2003:97), tugas guru adalah sebagai berikut. 

1. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian 

tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai. 

3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan 

penyesuaian diri. 

 

Selama proses belajar mengajar ada interaksi yang terjadi diantara guru dan anak 

didik, interaksi semacam ini dinamakan interaksi edukatif. Interaksi edukatif harus 

menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai 

mediumnya, sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. 

Dalam mengajar guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan 

bijaksana, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sadiman dalam Yustika (2009:12), mengajar merupakan usaha 

untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar menggaja. Mengajar 

merupakan suatu seni untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

yang diarahkan oleh nilai-nilai pendidikan, kebutuhan-kebutuhan individu siswa, 

kondisi lingkungan dan keyakinan yang dimiliki oleh guru. 

 

Guru, dalam proses belajar mengajar adalah orang yang akan mengembangkan 

suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang menarik, mengekspresikan ide-

ide dan kreativitasnya dalam batas norma-norma yang ditegakkan secara konsisten. 

Sekaligus guru akan berperan sebagai model bagi para siswa. Kebesaran jiwa, 
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wawasan dan pengetahuan guru atas perkembangan masyarakat akan mengantarkan 

para siswa untuk dapat berfikir melewati batas-batas keyakinan, berfikir untuk 

menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas tersebut guru 

akan dihadapkan pada berbagai problem yang muncul dansebagian problem tersebut 

harus segera dipecahkan serta diputuskan pemecahannya oleh guru itu sendiri pada 

waktu itu pula. 

 

Pola interaksi yang diterapkan oleh guru di kelas sangat menentukan atau dapat 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu menurut 

Ausebel dalam Darmadi (2010:7) ditentukan oleh kebermaknaan isi atau materi serta 

proses pembelajaran dan modus kegiatan pembelajaran tersebut. Seorang guru yang 

progresif dan inofatif harus mengetahui dengan pasti kemampuan apa yang 

dituntutkan oleh masyarakat terhadap guru dimasa datang. Setelah mengetahui, 

dapat dijadikan pedoman untuk mengoreksi dirinya apakah dia sebagai guru dalam 

menjalankan tugasnya telah mampu memenihi tuntutan masyarakat tersebut. Bila 

belum, guru yang baik harus berani mengakui kekurangannya dan berusaha untuk 

mengadakan perbaikan. Dengan demikian seorang guru harus selalu 

mengembangkan kemampuan dirinya. 

 

Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengajar dalam bidang 

mata pelajaran yang akan diajarkannya dikelas agar apa yang disampaikan kepada 

siswa dapat diserap dan dipahami oleh siswa. Secara umum kemampuan dapat 

diartikan sebagai kesanggupan seseorang dalam melakukan pekerjaan (Depdikbud 

dalam Yustika, 2009:12), sehingga kemampuan mengajar guru dapat diartikan 
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sebagai kesanggupan dan pemahaman guru terhadap profesinya sebagai pengajar 

dan pendidik (Pribadi dalam Yustika,2009:12). 

 

Guru sebagai komponen pendidikkan dan pengajaran disekolah menjalankan tugas 

dan fungsinya di dalam proses belajar dan mengajar atas dasar kemampuan 

mengajar yang dimiliki (Hariwung dalam Darmadi, 2010:35). Sesuai dengan 

tuntutan situasi yang dihadapi guru, proyek pengembangan lembaga pendidikan 

Indonesia dalam Darmadi (2010:35) secara eksplisit merumuskan kemampuan dasar 

guru Indonesia sebagai berikut. 

1. Menguasai bahan. 

2. Mengelola program belajar mengajar. 

3. Mengelola kelas. 

4. Menggunakan media atau sumber. 

5. Menguasai landasan-landasan kependidikan. 

6. Mengelila interaksi belajar mengajar. 

7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. 

8. Mengenal fungsi dan program layanan bimbinan dan penyuluhan di sekolah. 

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 

10. Memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil penelitian kependidikan 

guna keperluan pendidikan. 

 

Demikian pula halnya Jamaluddin (2005:26) mengungkapkan bahwa kemampuan 

mengajar guru adalah kemampuan guru dalam menguasai dan mempraktikan secara 

terampil kemampuan-kemampuan dalam tugas pokoknya sebagai berikut. 

1. Merumuskan tujuan instruksional khusus. 

2. Menentukan dan menguasai materi pelajaran. 

3. Menentukan metode pengajaran. 

4. Menentukan media pengajaran. 

5. Mengadakan evaluasi. 

6. Kemampuan analisis butir soal dan hasil evaluasi dan kemampuan 

mengadakan perbaikan. 

 

 

Mengajar adalah suatu seni untuk mentransfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-

nilai yang diarahkan oleh nilai-nilai pendidikan, kebutuhan-kebutuhan individu 

siswa, kondisi lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki oleh guru. Dalam proses 

belajar mengajar, guru adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi 

siswa untuk mengkaji apa yang menarik, mengekspresikan ide-ide dan 

kreativitasnya dalam batas norma-norma yang ditegakkan secara konsisten. 
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Sekaligus guru akan berperan sebagai model bagi para siswa. Dalam memberikan 

atau menyampaikan informasi kepada siswa, bukan informasi yang kita ketahui 

yang disampaikan, tetapi yang kita sampaikan adalah informasi yang benar-benar 

bermaknadan dibutuhkan sasaran.Informasi yang dibutuhkan dan bermakna adalah 

informasi yang mampu membantu pengambilan keputusan untuk terjadinya 

perubahan perilaku yang dikehendaki. 

 

Agar seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, guru tersebut dituntut 

untuk menguasai tiga kemampuan dasar, yakni pertama, didaktik yaitu kemampuan 

untuk menyampaikan sesuatu secara oral atau ceramah yang dibantu dengan buku 

teks, demonstrasi, tes, dan alat bantu tradisional lain. Kedua, coaching, di mana guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan mempraktekkan 

ketrampilanny, mengamati sejauh mana siswa mampu mempraktekkan ketrampilan 

tersebut, serta segera memberikan umpan balik atas apa yang dilakukan siswa. 

Ketiga, Socratic atau mauitik question, di managuru menggunakan pertanyaan 

pengarah untuk membantu siswa mengenbangkan pandangan dan internalisasi 

terhadap materi yang dipelajari. Tanpa memiliki ketiga kemampuan dasar tersebut, 

betapapun para guru dilatih berbagai metode mengajar yang canggih tetap saja 

prestasi siswa tidak dapat ditingkatkan (Darmadi, 2010: 19-20). 

 

 

Mengajar merupakan suatu sistem yang kompleks dan integratif dari sejumlah 

keterampilan untuk menyampaikan pesan terhadap seseorang. Mengajar diketahui 

sebagai system yang komplek karena itu dalam mengajar tidak hanya sekadar 

memberi informasi secara lisan, teapi dalam mengajar pendidik harus dapat 

menciptakan situasi lingkungan belajar yang memungkinkan anak aktif dalam 

belajar.untuk itu dalam mengajar pendidik dapat menggunakan beberapa 

ketrampilan mengajar (teaching skill), yang meliputi; 

a. Ketrampilan bertanya. 

b. Ketrampilan memberikan penguatan. 

c. Ketrampilan member variasi. 

d. Ketrampilan membuka dan menutup pelajaran. 

e. Ketrampilan menjelaskan. 

f. Ketrampilan memimpin diskusi kelompok kecil. 

g. Ketrampilan mengelola kelas. 

h. Ketrampilan mengajar perorangan (Darmadi, 2010:42). 

 

Kegiatan inti dalam pendidikan, khususnya disekolah, berada di dalam kelas pada 

saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sebagai seorang pendidik wajib untuk 
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mempunyai kemampuan mengajar yang baik.Kemampuan mengajar dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

a. Menguasai materi pelajaran 

(1) Menguasai bahan pelajaran kurikulum satuan pelajaran yang 

bersangkutan. 

(2) Menguasai bahan pengayaan. 

(3) Menguasai sumber lingkungan yang dimanfaatkan sebagai bahan 

pengajaran. 

b. Menyusun program pengajaran 

(1) Menetapkan tujuan pengajaran. 

(2) Memilih dan mengembangkan bahan pengajaran. 

(3) Memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. 

(4) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 

c. Melaksanakan program pengajaran 

(1) Menciptakan iklim bbelajar mengajar yang tepat. 

(2) Mengatur lingkungan ruang belajar. 

(3) Mengelola interaksi belajar mengajar. 

d. Menilai hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

(1) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran. 

(2) Menilai hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

( Darmadi, 2010:47-48). 

 

Dasar mengajar yang dituntut dari seorang guru menurut Hamid Darmadi (2010:59) 

adalah sebagai berikut. 

1. Mampu menjabarkan bahan pengajaran dalam berbagai bentuk. 

2. Mampu merumuskan tujuan instruksional kognitif tingkat tinggi seperti 

analisis, sintesis, evaluasi dan aplikasi. 

3. Menguasai cara-cara belajar yang efektif. 

4. Memiliki sikap positif terhadap tugas profesionalnya. 

5. Terampil membuat alat peraga sesuai dengan kebutuhan pelajaran yang 

diasuhkan. 

6. Terampil menggunakan metode-metode mengajar. 

7. Terampl menggunakan model mengajar yang menumbuhkan CBSA 

(Cara Belajar Siswa Aktif) sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. 

8. Terampil melakukan interaksi. 

9. Memahami sifat dan karakteristik siswa. 

10. Terampil menggunakan sumber-sumber belajar. 

11. Terampil mengelola kelas atau memimpin siswa belajar. 

 

Secara lebih rinci, sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan pelatih, seorang 

guru dituntut agar senantiasa mampu beraktivitas dan berkreativitas dalam setiap 

proses pembelajaran yakni dalam hal: 

1. Menggunakan metode, media dan bahan yang sesuai dengan tujuan 

mengajar. 

2. Berkomunikasi dengan siswa. 

3. Mendemonstrasikan khasanah metode mengajar. 
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4. Mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa dalam pengajaran. 

5. Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya. 

6. Mengorganisasikan waktu, ruang dan perlengkapan pengajaran. 

7. Melaksanakan evaluasi pencapaian siswa dalam proses belajar mengajar 

( Darmadi, 2010:56). 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diungkapkan diatas, bahwa kemampuan 

guru mengajar adalah kesanggupan dari seorang yang berprofesi menjadi seorang 

guru dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya dengan tujuan agar 

siswa yang diajarnya akan mendapat hasil belajar yang baik sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Oleh sebab itu, mengingat kemampuan mengajar guru itu 

merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pendidikan yang suatu 

saat akan digunakan sebagai bahan evaluasi yang menentukan baik buruknya hasil 

belajar siswa, maka guru harus memiliki kemampuan-kemampuan yang dituntut 

kepada dirinya agar guru tersebut mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 

3. Motivsasi Belajar 

Motivasi merupakan keadaan didalam diri individu yang menyebabkan seseorang 

melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan motivasi yang 

kuat seseorang akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan 

tersebut. Jika siswa mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar maka ia akan 

berusaha untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Jadi, jelas bila seorang siswa ingin 

mencapai tujuan yaitu hasil belajar yang maksimal selain mempunyai pengetahuan 

juga harus mempunyai motivasi belajar. 
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Motivasi merupakan masalah yang kompleks dalam kelompok karena kebutuhan 

dan keinginan setiap anggota berbeda-beda dan berkembang atas dasar proses 

belajar yang berbeda pula. Motivasi dapat ditimbulkan baik oleh faktor internal 

maupun eksternal tergantung darimana suatu kegiatan dimulai. Kebutuhan dan 

keinginan yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan motivasi internal. 

Begitu juga dalam suatu kelompok, setiap individu memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda dan unik sehingga akan menimbulkan faktor eksternal. 

Menurut Dimyati dan Mujiono dalam Yustika (2009:18) motivasi dibedakan 

menjadi dua, 

1. motivasi instrinsik. Motivasi instrinsik adala tenaga pendorong yang sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukan 

2. motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalahtenaga pendorong yang ada 

diluar perbuatan yang dilakukan, tetapi menjadi penyertanya.  

 

 

Menurut Sudrajat motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang 

dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan 

suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi 

intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Selanjutnya menurut 

Slameto (2003: 171) bahwa tingkah laku manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh 

kebutuhan-kebutuhan tertentu. Maslow mengembangkan teori motivasi berdasarkan 

teori kebutuhan. Teori yang dikembangkan oleh Maslow ini pada intinya berkisar 

pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, 

yaitu, 

a. Kebutuhan fisiologikal (physiological needs). 

Seperti lapar, haus, istirahat, dan seks. 

b. Kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata akan tetapi 

juga mental, psikologi, dan intelektual. 

c. Kebutuhan akan kasih sayang (love needs). 
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d. Kebutuhan akan harga diri (esteem needs), pada umumnya tercermin dalam 

berbagai symbol status. 

e. Aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan 

seseorang mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga 

berubah menjadi kemampuan yang nyata.  

 

 

McClelland dalam teorinya Need for Acievement atau lebih dikenal dengan teori 

kebutuhan berprestasi menyatakan bahwa motivasi itu berbeda-beda, sesuai dengan 

kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut Mc. Celland karakteristik 

orang yang berprestasi tinggi memiliki tiga ciri umum, yakni. 

1. Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan 

moderat 

2. Menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya 

mereka sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran 

misalnya 

3. Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka, 

dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. 

 

 

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan 

menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu (Purwanto, 2002: 73). 

Sedangkan menurut Hamalik (2001: 158) yang dimaksud dengan motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Menurut Victor H. Vroom, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin 

dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan 

mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat 

menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang 

bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. 
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Sedangkan menurut DeCecco dan Grawford dalam Slameto (2003 : 175-176) 

mengajukan 4 fungsi pengajar yang dapat membangkitkan, memelihara dan 

meningkatkan motivasi siswa diantaranya adalah sebagai berikut. 

 

1. Menggairahkan siswa 

Dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari pengajar harus berusaha 

menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. 

2. Memberikan harapan realistis 

Guru harus memelihara harapan-harapan siswa yang realistis, dan 

memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. 

3. Memberikan insentif 

Bila siswa mengalami keberhasilan, pengajar diharapkan memberikan hadiah 

pada siswa (dapat berupa pujian, angka yang baik dan lain sebagainya) atas 

keberhasilannya. 

4. Mengarahkan 

Pengajar harus mengarahkan tingkah laku siswa, dengan cara menunjukkan 

pada siswa hal-hal yang dilakukan secara tidak benar dan meminta pada 

mereka melakukan sebaik-baiknya. 

 

Ditambah lagi pengertian motivasi menurut Mc. Donald (dalam Sardiman, 2005:73), 

motivasi perubahan energi dalam diri seseorangyang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian 

yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga elemen penting. 

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

individu manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau “feeling”, afeksi seseorang. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. 

 

 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual (Sardiman, 

2011: 75). Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa 

senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Sedangkan menurut 

Nashar (2004:42) motivasi belajar adalah kecendrungan siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar yang didorong oleh keinginan untuk mencapai hasil belajar sebaik 

mungkin.Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan 

kemampuan diri secara optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, 

berprestasi dan kreatif. 
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Motivasi dalam kegiatan belajar, dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.Motivasi 

belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual.Peranannya 

yang khas adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk 

belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi untuk 

melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2011: 75). 

 

 

Motivasi merupakan sebagai pendorong jiwa seseorang untuk melakukan kegiatan 

belajar.Tetapi, terkadang motivasi dapat hilang ataupun muncul dengan tiba-tiba.Hal 

ini terjadi karena motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar, antara lain; 

a. Cita-cita atau aspirasi siswa 

Cita-cita atau akan memperkuat motivasi belajar baik intrinsik maupun 

ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi 

diri. 

b. Kemampuan siswa 

Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-

tugas perkembangan. Keinginan seorang anak perlu diimbangi dengan 

perkembangan mencapainya. 

c. Kondisi siswa 

Kondisi siswa meliputi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. 

Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau marah akan mengganggu 

perhatian belajarnya. 

d. Kondisi lingkungan 

Lingkungan siswa, dapat berupa keadaan alam, tempat tinggal, maupun 

pergaulan  sebaya. Kondisi lingkungan yang baik akan menimbulkan 

semangat dan motivasi yang kuat bagi siswa. 

e. Unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

Setiap siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, dan fikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidupnya. Dengan demikian, jikan 

unsur-unsur didalamnya labil, maka unsur tersebut akan mudah terpengaruh. 

f. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 

Guru adalah pendidik profesional yang selalu bergaul dengan siswa. 

Intensitas pergaulan dan bimbingan guru tersebut mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan siswa (Dimyati, 2002: 97-100). 

 

 

 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar 

disekolah, antara lain sebagai berikut. 

a. Memberi angka 

Angka merupakan simbol dari nilai kegiatan belaar siswa. Nilai/angka yang 

baik merupakan motivasi yang sangat kuat. 
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b. Hadiah  

Hadiah dapat dikatakan sebagai salah satu motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak segan. 

c. Saingan atau kompetisi 

Saingan dapat digunakan sebagai motivasi untuk mendorong semangat 

belajar siswa dalam mengejar prestasi. 

d. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran bagi siswa agar merasakan pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai suatu tantangan untuk membangkitkan motivasi 

belajar. 

e. Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar jika akan ada ulangan. Oleh karena itu, 

ulangan dapat menjadi sarana motivasi. 

f. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil belajar, apalagi jika terdapat kemajuan, maka hal 

ini dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 

g. Pujian  

Apabila ada siswa yang sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik, perlu 

diberikan pujian. Pujian ini dalam bentuk yang positif sehingga dapat 

menjadi motivasi yang baik bagi siswa. 

h. Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif. Tetapi jika diberikan dengan 

tetap dan bijaksana, maka hukuman ini dapat menjadi alat motivasi bagi 

siswa. 

i. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk 

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

untuk belajar, sehingga barang tentu hasilnya akan baik. 

j. Minat  

Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga minat.Minat 

merupakan alat motivasi yang paling pokok. Proses belajar akan lancar jika 

disertai dengan minat. 

k. Tujuan yang diakui 

Rumusan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan manjadi alat 

motivasi yang penting. Sebab dengan memahami tujuan, maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar (Sardiman, 2005: 92-95). 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa motivasi belajar bisa dipandang 

dari berbagai segi. Dari segi fungsi, berarti motivasi sebagai daya penggerak dari 

dalam diri individu untuk melakukan tugas tertentu dalam mencapai tujuan. Dari 

segi proses, motivasi dapat dirangsang oleh faktor luar, untuk menimbulkan 



34 

motivasi dalam diri siswa yang melalui proses rangsangan belajar sehingga dapat 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dipandang dari segi tujuan, berarti 

motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. Jika seseorang mempunyai 

keinginan untuk belajar suatu hal, maka ia akan termotivasi untuk mencapainya. 

 

4. Hasil Belajar Ekonomi 

Hasil belajar adalah tingkat kemampuan siswa stelah mengikuti pelajaran selama 

kurun waktu tertentu. Hasil belajar dapat dikatakan sebagai output dari suatu input 

seperti yang dikemukakan oleh Romizowski bahwa hasil belajar merupakan 

keseluruhan dari satu sistem prosesan input (Jihad, 2008:14). 

Seseorang akan memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai melalui proses 

pembelajaran. Setelah melalui proses belajar, siswa akan memperoleh hasil belajar 

yang berupa kapabilitas untuk mengetahui dan mengerti konsep. Belajar merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan 

pribadi dan perilaku individu. Nana Syaodih Sukmadinata (dalam Akhmad Sudrajat) 

menyebutkan bahwa sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung melalui 

kegiatan belajar. 

 

Keseluruhan dalam proses pendidikan disekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses beajar yang dialami oleh 

siswa sebagai anak didik. Menurut Darsono (2004: 4), belajar adalah aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 
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menghasilkan perubahan dalam pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap. Hasil 

evaluasi tersebut didokumentasikan dalam buku nilai guru dan wali kelas serta arsip 

bagian administrasi kurikulum sekolah. Selain itu, hasil evaluasi juga disampaikan 

pada waktu pembagian raport akhir semester, kenaikan, ataupun kelulusan. Jadi, 

hasil belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran disekolah. 

 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh atau dicapai oleh siswa pada bidang 

studi tertentu dengan menggunakan tes atau evaluasi sebabai alat 

pengukurketrampilan. Menurut Benjamin S. Bloom hasil belajar dapat di 

kelompokkan dalam dua macam yaitu pengetahuan dan keterampilan. 

Pengetahuan terdiri dari empat kategori yaitu, 

a. Pengetahuan tentang fakta. 

b. Pengetahuan tentang prosedural. 

c. Pengetahuan dalam konsep. 

d. Pengetahuan dalam prinsip. 

Keterampilan juga terdiri dari empat kategori yaitu, 

a. Keterampilan untuk berfikir atau keterampilan berfikir. 

b. Keterampilan untuk bertindak atau keterampilan motorik. 

c. Keterampilan bereaksi atau keterampilan bersikap. 

d. Keterampilan berinteraksi (Asep Jihad dan Abdul Haris, 2008: 15). 

 

Hasil belajar merupakan perubahan prilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar.Hasil belajar juga merupakan kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar (Nashar, 2004: 77). Hasil belajar 

adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan 

untuk berhasil dan masukan dari lingkungan berupa reancangan dan pengelolaan 

motivasional tidak berpengaruh terhadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh 

siswa untuk mencapai tujuan belajar (Keller dalam Nashar, 2004: 77). Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang dapat dikatakan telah belajar seuatu 

jika dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan, akan tetapi tidak semua 
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 perubahan yang terjadi merupakan hasil belajar. Jadi hasil belajar merupakan 

pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar sebagai produk dari proses belajar, maka 

didapat hasil belajar.  

 

Menurut Slameto (2003: 53), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah: 

1. Faktor intern meliputi: 

a. Faktor Jasmaniah 

1. Faktor kesehatan 

2. Faktor cacat tubuh 

b. Faktor-faktor Psikologis 

1. Intelegensi 

2. Perhatian 

3. Minat 

4. Bakat 

5. Motif 

6. Kematangan 

7. Kesiapan 

c. Faktor kelelahan 

2. Faktor ekstern meliputi : 

a. Faktor keluarga 

1. Cara orang tua mendidik 

2. Relasi antar keluarga 

3. Suasana rumah 

4. Keadaan ekonomi keluarga 

5. Pengertian orang tua 

6. Latar belakang kebudayaan 

b. Faktor sekolah 

1. Metode mengajar 

2. Kurikulum 

3. Relasi guru dengan siswa 

4. Relasi siswa dengan siswa 

5. Displin sekolah 

6. Alat pengajaran 

7. Waktu sekolah 

8. Standar pelajaran di atas ukuran 

9. Keadaan gedung 

10. Metode belajar 

11. Tugas rumah 

c. Faktor Masyarakat 

1. Kegiatan siswa dalam masyarakat 

2. Mass media 

3. Teman bergaul 

4. Bentuk kehidupan masyarakat. 
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Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar yang dilakukan dengan evaluasi atau penilaian dan merupakan cara atau 

tindak lanjut untuk mengukur tingkat penguasaan siswa (Asep Jihad dan Abdul 

Haris, 2008: 14). 

 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan rumusan tujuan 

instruksional yang direncanakan sebelumnya yang dikelompokkan dalam tiga 

kategori, yakni domain kognitif, afektif, dan psikomotor. 

1. Domain Kognitif 

a. Pengetahuan 

b. Pemahaman  

c. Aplikasi 

d. Analisa 

e. Sintesa 

f. Evaluasi 

2. Domain Kemampuan sikap 

a. Menerima atau memperhatikan 

b. Merespon 

c. Penghargaan 

d. Mengorganisasikan 

e. Mempribadi atau mewatak 

3. Ranah Kognitif 

a. Menirukan 

b. Manipulasi 

c. Keseksamaan 

d. Artikulasi 

e. Naturalisasi (Asep Jihad dan Abdul Haris, 2008: 15). 

 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai 

dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dimyati dan mudjiono (2006:3) 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar 

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

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggalan dan puncak 

proses belajar. 
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Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Djamarah dan Zain 

(2006: 107), hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar 

tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru.Hasil belajar dapat berupa dampak 

pengajaran dan dampak pengiring.Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi siswa 

dan guru (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 20). 

 

Burton dalam Hamalik (2001: 31) menyatakan bahwa hasil- hasil belajar adalah 

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

keterampilan. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar mempunyai ciri- ciri tertentu. 

Sedangkan Nana Sudjana dalam Kunandar (2009: 276), menyatakan hasil belajar 

adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukur, seperti 

tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan. 

 

Hasil belajar dari sebuah proses pembelajaran adalah suatu interaksi dari tindak 

belajar dan tindak mengajar yang diakhiri dengan evaluasi hasil belajar dan 

diperolehnya kemampuan bagi siswa. Salah satu cara untuk melihat hasil belajar 

adalah dengan evaluasi. Menurut Bloom dalam Kukuh (2010: 32) menyatakan 

bahwa evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan 

apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan 

sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. 

 

Pada umumnya evaluasi hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk 

yaitu, 

a. peserta akan mempunyai persfektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas 

perilaku yang diinginkan; 
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b. peserta didik mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah 

meningkat baik setahap atau dua tahap (Darmadi, 2010: 175). 

 

Menurut Pitriya Ningsih dalam Pupuh Fathurohman (2010: 24), mengklasifikasikan 

hasil belajar dalam tiga ranah yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), ranah 

afektif(affective domain), ranah psikomotorik(psychomotoric domain). Sedangkan 

menurut Nasution (2006: 69), hasil belajar ranah kognitif terdiri dari enam kategori 

yaitu: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Sedangkan ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu: 

penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotorik 

berkenaan dengan hasil keterampilan. 

 

Pemanfaatan hasil belajar adalah cara lain untuk mempertahankan ilmu pengetahuan 

yang telah diterima dari kegiatan belajar. Pemanfaatan hasil belajar ini dengan cara 

mempelajari hal- hal yang lain atau mengamalkannya pada teman yang 

memerlukannya (Djamarah, 2008: 102). Selanjutnya faktor- faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar juga dikemukakan oleh Hakim (2005: 6) yaitu 

sebagai berikut. 

a. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri individu itu sendiri. 

b. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar individu yang 

bersangkutan. 

 

Djamarah (2010: 108) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan belajar diantaranya sebagai berikut. 

a. Tujuan. 

b. Guru. 

c. Anak didik. 
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d. Kegiatan pengajaran. 

e. Bahan dan alat evaluasi. 

 

Menurut Darsono dalam Niken (2009: 66) pencapaian hasil belajar yang optimal 

dipengaruhi oleh bebarapa faktor yaitu sebagai berikut. 

a. Kesiapan belajar 

Kesiapan belajar merupakan kondisi awal kegiatan belajar baik kesiapan 

fisik maupun kesiapan psikologis. 

b. Motivasi  

Motivasi merupakan motif yang sudah menjadi aktif saat orang melakukan 

suatu aktivitas.Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang 

yang mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai 

tujuan. 

c. Keaktifan siswa 

Siswa yang melakukan belajar adalah siswa yang harus aktif dan tidak boleh 

pasif.Dengan bantuan guru siswa harus mampu mencari, menemukan, dan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. 

d. Mengalami sendiri 

Siswa hendaknya tidak hanya tau secara teoritis, tetapi juga secara praktis 

sehingga akan diperoleh pemahaman yang mendalam. 

e. Pengulangan 

Agar materi semakin mudah diingat perlu diadakan latihan yang berarti 

siswa mengulang materi yang dipelajari. 

f. Balikan dan penguatan 

Balikan adalah masukan yang sangat penting bagi siswa maupun 

guru.Penguatan adalah tindakan yang menyenangkan dari guru terhadap 

siswa yang telah berhasil untuk melakukan sesuatu perbuatan belajar. 

 

 

Menurut Arikunto (2009: 34), secara garis besar faktor- faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, 

a. Faktor- faktor yang bersumber dari dalam diri manusia dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis yang dikategorikan 

sebagai faktor biologis antara lain: usia, kematangan, dan kesehatan, 

sedangkan faktor psikologis diantaranya yaitu: kelelahan, suasana hati, 

motivasi, minat, dan kebiasaan belajar. 

b. Faktor- faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu faktor manusia dan faktor non- manusia seperti alam, 

benda, hewan, dan lingkungan fisik. 
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Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi 

tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk 

melihat hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah siswa telah menguasai satu materi atau belum. Menurut Bloom 

dalam Nasution (2006: 65), untuk mendapatkan hasil belajar kognitif seseorang 

memiliki 6 (enam) tingkatan kognitif, yaitu, 

a. informasi (materi pembelajarn) yang telah dicapai sebelumnya. 

b. pemahaman (comprehention), yaitu sebagai kemampuan memperoleh makna 

dari materi pembelajaran. 

c. penerapan (application), yaitu penerapan yang mengacu pada kemampuan 

menggunakan pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan 

konkrit. 

d. analisis (analysis), yaitu mengacu  pada kemampuan memecahkan materi ke 

dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. 

e. sintesis (synthesis), yaitu mengacu pada kemampuan menggabungkan 

bagian-bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru. 

f. penilaian (evaluation), yaitu mengacu pada kemampuan membuat keputusan 

tentang nilai materi pembelajaran untuk tujuan tertentu. 

 

Hasil yang dicapai dalam bidang kognitif menurut Nasution (2006: 56), ialah bahwa 

jumlah murid yang mendapat angka tertinggi atas penguasaannya yang tuntas 

mengenai bahan pelajaran tertentu. Satiap proses belajar mengajar selalu 

menghasilkan hasil belajar. Hasil belajar pun memiliki tingkatan keberhasilan yaitu 

sebagai berikut. 

a. Istimewa/ maksimal yaitu apabila seluruh bahan pelajaran diajarkan itu dapat 

dikuasai oleh siswa. 

b. Baik sekali/ optimal yaitu apabila sebagian besar ( 76% s.d. 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai siswa. 

c. Baik/ minimal yaitu apabila bahan ajar yang diajarkan hanya 60% s.d. 75% 

saja dikuasai siswa. 

d. Kurang yaitu apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

dikuasai siswa. 

 

Suparno (dalam Sardiman, 2005: 38), mengatakan dalam ciri-ciri belajar adalah 

“hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan 

lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, 
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sisubjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan 

yang sedang dipelajari”. 

 

Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil pembelajaran yang didapatkan 

mengalami peningkatan atau perubahan.Hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

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

siswa hasil belajar merupakan puncak proses belajar. Bukti bahwa seseorang telah 

belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik,2008: 

30). 

 

Menurut Hamalik (2008: 30), hasil belajar akan nampak pada prinsip perubahan 

disetiap aspek-aspek berikut. 

1. Pengetahuan. 

2. Pengertian. 

3. Kebiasaan. 

4. Keterampilan. 

5. Aspirasi. 

6. Emosional. 

7. Hubungan Sosial. 

8. Jasmani. 

9. Etis dan budi pekerti. 

10. Sikap. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan, 

keterampilan, sikap dan nilai yang diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan 

yang diberikan oleh guru yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

dapat ditingkatkan baik melaui faktor intern maupun faktor ekstern sehingga siswa 

tersebut dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.  
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Pada bagian ini diungkapkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

pokok masalah ini. Hasil penelitian tersebut atara lain sebgai berikut. 

 

Table 2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Nama Judul Hasil Penelitian 

1. Ririn 

Yustika 

(2009). 

Hubungan Anatara Persepsi 

Siswa Tentang Kemampuan 

Mengajar Guru Dan Motivasi 

Belajar Siswa Dengan Hasil 

Belajar IPS Ekonomi Siswa 

Kelas XI Penjualan Semester 

Ganjil Di SMK Negeri 1 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

Dalam penelitian ini menunjukkan 

ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara persepsi siswa 

tentan kemampuan mengajar guru 

dengan hasil belajar IPS ekonomi 

siswa, dengan hasil perhitungan 

rhitung > rtabel yaitu 0,565 > 0,226 

sehingga hipotesis pertama 

diterima. Dalam penelitian ini juga 

menunjukkan ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara 

motivasi belajar siswa dengan hasil 

belajar IPS ekonomi siswa, dengan 

hasil perhitungan rhitung > rtabel yaitu 

0,466 > 0,226 sehingga hipotesis 

kedua diterima. 

2. Eliando 

Malau 

(2010). 

Pengaruh Ketersediaan Sarana 

Belajar Dan Kemampuan 

Mengajar Guru Terhadap 

Hasil Belajar Ekonomi Siswa 

Kelas XI IPS Semester Ganjil 

Di SMA Negeri 1 Natar 

Lampung Selatan Tahun 

Pelajaran 2009/2010. 

Dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa kemampuan mengajar guru 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap hasil belajar IPS ekonomi 

siswa, yaitu diperoleh koefisien 

korelasi (r) = 0.919 dan hasil 

pengujian menunjukkan hasil 

perhitungan rhitung > rtabel yaitu 

0,0919> 0,195 sehingga hipotesis 

diterima. 

3. Misfi 

Laili 

Rohmi 

(2010). 

Pengaruh Motivasi Belajar 

Dan Cara Belajar Mahasiswa 

Terhadap Prestasi Belajar 

Pengantar Akuntansi Pada 

Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP 

Unila Angkatan 2007 Non 

Regular Tahun Akademik 

2008/2009. 

Dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa motivasi belajar 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap prestasi belajar dengan 

sumbangan relative sebesar 

53,97% dan sumbangan efektif 

28,22%. 
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D. Kerangka Pikir 

Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur yang menggambarkan keberhasilan dari 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, guru dan para peserta didik. 

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan bergantung dengan 

bagaimana proses pembelajaran yang telah berlangsung. Banyak faktor yang 

memepengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar seorang siswa. Faktor-faktor tersebut 

dapat berasal dari dalam diri siswa (internal) ataupun dari luar diri siswa (eksternal). 

 

Variabel yang akan diselidiki dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas 

(independen) dan satu variabel terikat (dependen). Masing-masing variabel bebas 

(independen) adalah kemampuan mengajar guru (X1) dan motivasi belajar (X2), 

serta satu variabel terikat (dependen) yaitu Hasil Belajar Ekonomi (Y). Kemampuan 

mengajar guru sebagai pendidik disekolah mempunyai peranan penting dalam 

proses belajar mengajar. Siapapun yang berprofesi sebagai guru harus benar-benar 

mengetahui kedudukannya disekolah dan khususnya dikelas. Seorang guru harus 

mengetahui apa tugas dan tanggungjawab yang ada dipundaknya sebagai seorang 

pendidik. Seorang guru dituntut untuk dapat mengarahkan anak didiknya dalam 

mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan 

menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu (Purwanto, 2002: 73). Motivasi 

merupakan unsur penting dalam diri siswa. Siswa yang memiliki motivasi rendah 

akan cenderung sulit dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga 
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hasil belajarnya rendah. Begitupun sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi tinggi 

akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Terdapat teori yang menyatakan 

bahwa motivasi belajar akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Teori ini 

dinyatakan oleh Sardiman (2011: 89) bahwa “dengan adanya usaha yang tekun dan 

terutama didasari adanya motivasi maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat 

menentukan pencapaian prestasi belajarnya”. 

 

Hasil belajar adalah semua proses belajar yang ditempuh siswa didalam dan luar 

kelas, keberhasilan belajar anak melalui kemampuan guru dalam mengajar dan 

adanya motivasi belajar yang tinggi diharapkan dapat membantu siswa untuk dapat 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik sehingga siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang optimal. 

 

Dari uraian di atas, maka kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut. 

      r1 

      

                                                                            R 

    

 

 

 

      r2 

 

 

Gambar 1. Pengaruh kemampuan mengajar guru dan motivasi belajar terhadap hasil    

belajar siswa. 
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E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir dan landasan teori di atas, rumusan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh persepsi siswa tentang kemampuan mengajar guru terhadap 

hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA Negeri 1 

Sragi Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI 

IPS semester ganjil di SMA Negeri 1 Sragi Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Ada pengaruh persepsi siswa tentang kemampuan mengajar guru dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS 

semester ganjil di SMA Negeri 1 Sragi Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 


