
 

 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA , KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

2.1 Pengertian Belajar Dan Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 

Dalam pengertian luas belajar dapat di artikan sebagai kegiatan psiko-fisik 

menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan ilmu pengetahuan yang merupakan 

sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya.  

 

Maka ada pengertian bahwa belajar adalah ” penambahan pengetahuan”. Devisi 

atau praktik banyak di anut sekolah-sekolah. Para guru berusaha memberikan ilmu 

pengetahuan sebanyak-banyaknya dan siswa giat untuk mengumpulkan/ 

menerimanya. Dalam perihal seperti ini guru hanya berperan sebagai :pengajar” 

berikut adalah pengertian belajar yang di definisikan oleh berbagai ahli sebagai 

berikut. 

 

Slameto (1988:2) mengemukakan bahwa : ” belajar ialah suatu usaha proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan prilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dengan interaksi 

individu dengan lingkungannya. 
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Moeslichatoen (1989:1) mengemukakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai 

proses yang membuat terjadinya proses belajar dan perubahan itu sendiri di 

hasilkan dari usaha dalam proses belajar. 

Menurut M. Dalyono (2007:49) bahwa ” belajar adalah suatu usaha atau kegiatan 

yang bertujuan mengadakan perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya”. 

 

Belajar menurut Syaiful Bahri Djamarah ( 2008:12) 

”Serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil pengalaman tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor”. 

 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa belajar harus diikuti dengan 

perubahan tingkah laku yang di dapat dari membaca, mengamati, mendengarkan 

dan meniru. Belajar juga merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

pemikiran maupun kecakapan. Perubahan tingkah laku tersebut di tunjukkan oleh 

peserta didik menjadi tahu, menjadi terampil, menjadi berbudi, dan mampu 

menjadi manusia yang mampu menggunakan akal pikirannya sebelum bertindak 

dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. 

 

Jadi pengertian belajar menurut para ahli psikologi, khususnya ahli psikologi 

pendidikan, yaitu ciri-ciri perubahan prilaku berupa:  

1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek prilaku 
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Jadi kesimpulannya dapat dikemukakan bahwa semua perubahan yang terjadi 

karena tidak direncanakan tidak termasuk dalam pengertian belajar, dan di dalam 

belajar harus terencana. 

 

Seperti telah di uraikan di atas bahwa belajar merupakan aktifitas diri dalam 

merubah pribadi sendiri, maka untuk itu manusia perlu menempuh jalan yang 

teratur dalam pelaksanaan belajar, atau sering disebut dengan cara belajar 

 

2.1.1.1 Kebiasaan Belajar 

 

Menurut pendapat Dalyono (1997:20) Kebiasaan  itu timbul karena proses 

penyusunan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulus yang berulang-

ulang sehingga menjadi prilaku yang menetap dan otomatis.  

 

Berbicara masalah kebiasaan belajar setiap manusia memiliki kebiasaan yang 

tidak sama, seperti seorang siswa yang memiliki kebiasaaan belajar acuh tak acuh, 

kebiasaan belajar dengan memanfaatkan media elektronik dan, kebiasaan belajar 

menjelang ujian saja dan lain-lain. Untuk memperoleh kebiasaan belajar yang baik 

siswa memiliki disiplin yang tinggi, pertama yang dilakukan siswa adalah 

merencanakan cara belajar yang baik. 

 

Untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik siswa perlu melakukan 

persiapan belajar sebagai berikut : 

1. menyusun rencana kegiatan belajar  

2. menentukan ruang belajar yang nyaman  

3. mengumpulkan alat dan bahan pelajaran yang di perlukan 

4. membuat buku catatan pelajaran yang tepat dan rapi 
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5. menggunakan waktu belajar yang efektif 

6. menyiapkan diri untuk belajar 

 

2.1.1.2 Tujuan Belajar 

 

 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan 

(kondisi) belajar yang lebih kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan mengajar. 

Mengajar di artikan sebagai suatu usaha penciptaan sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan belajar ini sendiri 

terdiri atau dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-masing akan saling 

mempengaruhi. Komponen-komponen itu misalnya tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai, materi yang ingin di ajarkan, guru dan siswa yang memainkan 

peranan serta hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan serta sarana dan prasarana 

belajar-mengajar yang tersedia. 

 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran Geografi di SMA 

 

Proses pembelajaran sebagai elemen yang menjadi pusat perhatian dalam 

pendidikan, merupakan elemen penentu keberhasilan proses pendidikan. Tanpa 

ada timbal balik antara guru sebagai pendidik dan pengajar dengan peserta didik 

sebagai objek yang di didik dan diajar tidak akan mungkin akan terjadi proses 

pembelajaran di kelas atau di tempet belajar tertentu. Melalui proses pembelajaran 

yang interaktif antara guru dan peserta didik akan terjadi perubahan prilaku 

kepada peserta didik yang ditandai dengan gejala peserta didik menjadi  tahu 

terhadap materi pelajaran yang di pelajarinya dari tidak tahu pada waktu sebelum 

mempelajari materi pelajaran tertentu. 
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Slameto (1988 : 68) menyatakan agar proses pembelajaran di kelas dapat 

maksimal dan optimal, maka hubungan antar guru dengan peserta didik dan 

hubungan peserta didik dengan  sesama peserta didik yang lain harus timbal balik 

dan komunikatif satu dengan yang lainnya. Proses  pembelajaran hanya dapat 

terjadi jika antara guru dengan siswa terjadi komunikasi dan interaksi timbal balik 

yang edukatif . jadi proses pembeljaran di kelas di pengaruhi oleh hubungan yang 

ada dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi cara belajar siswa juga di 

pengaruhi oleh relasi siswa dengan gurunya. 

 

Guru yang kurang komunikatif dan edukatif dalam berinteraksi dengan siswanya, 

akan menyebabkan proses pembelajaran di kelas berjalan tidak optimal dan 

maksimal. Selain itu, siswa akan menjauhkan diri dari guru sehingga siswa 

tersebut tidak dapat aktif  dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Oleh 

karena itu, paras calon guru dan para guru yang telah mengajar harus menguasai 

pengetahuan tentang diktaktik dan metodik pembelajaran, misalnya menguasai 

dan menerapkan pengetahuan tentang : dinamika kegiatan dalam strategi belajar 

mengajar, interaksi dan motivasi belajar mengajar, dan berbagai pendekatan 

dalam proses belajar mengajar. 

 

Situasi belajar juga merupakan elemen penting yang berkontribusi positif terhadap 

terciptanya  proses poembelajaran. Situasi belajar menunjuk kepada lingkungan 

dimana proses pembelajaran itu terjadi. Ruang kelas, ruang perpustakaan, dan 

ruang laboratorium merupakan lingkungan belajar yang sangat mempengaruhi 

situasi belajar di tempat belajar tersebut. Dengan adanya lingkungan atau tempat 
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yang menyenangkan  dapat membangkitkan  minat dan motivasi belajar peserta 

dalam belajar dan minat dan motivasi mengajar bagi guru. 

 

Situasi belajar menunjukkan kepada suatu faktor atau kondisi yang mempengaruhi 

siswa atau proses pembelajaran. Guru merupakan satu faktor dalam situasi belajar 

di samping situasi udara, penerangan, komposisi tempat duduk dan sebagainya 

(Sardiman, 1995:7). Sikap guru, semangat kelas, sikap masyarakat, dan suasana 

perasaan di sekolah juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dan 

proses dan hasil pembelajaran. 

 

Dan dalam proses pembelajaran di kelas guru sering mengadapi peserta didik 

yang mengalami gangguan perhatian sehingga peserta didik tersebut kurang dapat 

memusatkan perhatiannya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

Akibatnya peserta didik tersebut kurang dapat mengetahui dan memahami materi  

pelajaran yang di ajarkan oleh guru dan memperoleh prestasi belajar rendah. 

Gejala gangguan perhatian faktor yang di alami peserta didik di kelas harus 

diketahui dan dipahami oleh guru sebagai pengajar dan pendidik di kelas untuk 

mencegah dan mengatasi kesulitan belajar yang di alami oleh peserta didik  dalam 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh 

guru dikelas dalam mencegah dan mengatasi masalah gangguan perhatian yang di 

alami oleh peserta didik  di kelas ialah guru sebaiknya menerapkan metode dan 

strategi pembelajaran yang menarik perhatian belajar agar peserta didik dapat 

mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan baik dari awal pembelajaran 

sampai akhir pembelajaran. 
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2.1.3 Jenis-Jenis Belajar 

 

Belajar suatu aktivitas mencakup beberapa jenis belajar, yaitu :  

(1) Belajar bagian 

(2) Belajar dengan wawasan 

(3) Belajar deskriminatif 

(4) Belajar secara global atau keseluruhan 

(5) Belajar isidental 

(6) Belajar instrumental 

(7) Belajar intensional 

(8) Belajar laten 

(9) Belajar mental 

(10) Belajar produktif 

(11) Belajar secara verbal.   

 

Belajar bagian yaitu peserta didik membagi-bagi materi pelajaran kedalam bagian-

bagian agar mudah di pelajari untuk memahami makna materi pelajaran secara 

keseluruhan. Belajar dengan wawasan menurut kohler ialah belajar yang berdasar 

pada teori wawasan yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

mereorganisasikan pola-pola prilaku yangterbentuk menjadi satu tingkah l;aku 

yang ada dalam hubungannya dengan penyelesaian suatu persoalan (Slameto, 

1988:5). 

 

Belajar deskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat 

situasi rangsangan dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam 

berprilaku. Belajar secara global atau keseluruhan, yaitu individu mempelajari 
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keseluruhan bahan pelajaran lalu di pelajari secara berulang untuk dikuasai. 

Belajar isidental adalah proses yang terjadi secara sewaktu-waktu tanpa ada 

petunjuk yang diberikan oleh guru sebelumnya (Slameto, 1988:7). 

 

Belajar instrumental adalah proses belajar yang terjadi karena adanya hukuman 

dan hadiah dari guru sebagai alat untuk menyukseskan aktivitas belajar peserta 

didik. Belajar intensional ialah belajar yang memiliki arah, tujuan, dan petunjuk 

yang di jelaskan oleh guru. Belajar laten yaitu belajar yang di tandai dengan 

perubahan-perubahan prilaku yang terlihat tidak terjadi dengan segera.  Belajar 

mental ialah perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi pada individu 

tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif dari bahan 

yang dipelajari. Belajar produktif yaitu belajar dengan mengtransfer maksimum 

(Birguis, dalam Slameto, 1988:8). Dan belajar verbal adalah belajar dengan materi 

verbal dengan melalui proses latihan  dan proses ingatan. 

 

2.1.4  Teori belajar konstruktivisme 

 

 

Kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa 

pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Von glasersfeld 

menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan, 

pengetahuan bukan gambaran dari dunia yang kenyataannya ada. Tetapi 

pengetahuan kita merupakan  akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan 

melalui kegiatan seseorang. 

 

Secara sederhana konstruktivisme itu beranggapan bahwa pengetahuan kita 

merupakan konstruksi kita yang mengetahui sesuatu. Pengetahuan itu bukanlah 
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suatu fakta yang tinggal ditemukan, melainkan suatu perumusan yang diciptakan 

orang yang sedang mempelajarinya, jadi seseorang yang belajar itu membentuk 

pengertian. 

 

Menurut pandangan dan teori kontruktivisme, belajar merupakan proses aktif  dari 

seseorang yang belajar untuk merekontruksi makna, sesuatu entah itu teks, 

kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-lain.belajar merupakan proses 

mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang 

dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya 

menjadi berkembang. 

Ada beberapa ciri atau prinsip dalam belajar ( paul suparno, 1997)  antara lain : 

1. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang 

mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. 

2. Kontruksi makna adalah proses yang terus menerus. 

3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar 

bukanlah hasil perkembangannya, tetapi perkembangan itu sendiri. 

4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman scbjek belajar dengan dunia 

fisik dan lingkungannya. 

5. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, 

seseorang belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi 

dengan bahan yang sedang dipelajari. 

Jadi menurut teori kontruktivisme, belajar adalah kegiatan yang aktif dimana 

seseorang belajar membangun sendiri pengetahuannya. Seseorang belajar juga 

mencari sendiri makna dari sesuatu yang mereka pelajari. 

 

2.2  Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Belajar 

Belajar sebagai suatu aktifitas mental atau psikis dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor  yang mempengaruhi proses dan hasil belajar tersebut 
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menurut Slameto (1988:56) dan Suryabrata (1986) dibagi atas dua faktor utama, 

yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik dan faktor yang 

bersumber  dari luar peserta didik. Faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri 

disebut faktor intern dan faktor yang bersumber dari luar individu disebut faktor 

ekstern. Yang termasuk dalam faktor intern misalnya faktor jasmaniah, faktor 

kelelahan, dan faktor psikologis. Yang termasuk ke dalam faktor jasmaniah, 

misalnya faktor kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan yang termasuk faktor 

psikologis, misalnya faktor inteligensi, minat, perhatian, bakat, motivasi, 

kematangan dan kesiapan. 

 

Faktor kesehatan sebagai faktor internal yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar dimaksudkan, yaitu bahwa peserta didik yang mengalami gangguan 

kesehatan akan tidak dapat belajar dengan maksimal dan optimal. sebagai contoh , 

peserta didik yang sedan menjalani ujian dalam kondisi tidak sehat akan berbeda 

kondisi belajarnya dan hasil belajarnya dengan peserta didik yang menjalani ujian 

dalam kondisi kesehatan yang prima. Oleh karena itu, peserta didik sangat 

diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap sehat. 

 

Faktor psikologis, misalnya faktor minat, perhatian, bakat, motivasi, kematangan, 

dan kesiapan peserta didik sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar 

peserta didik di sekolah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-

faktor psikologis berupa minat, perhatian,bakat, motivasi, kematangan, dan 

kesiapan peserta didik serta berbagai faktor psikologis lainnya berkontribusi 

secara signifikan dalam meningkatkan kualitas dan proses hasil belajar siswa di 
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sekolah, yang akhirnya berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan di 

sekolah. 

 

Faktor internal lainnya yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar peserta 

didik ialah faktor kelelahan. Peserta didik yang mengalami kelelahan Karena telah 

melakukan pekerjaan berat yang melibatkan kegiatan fisik, akan kurang dapat 

memusatkan perhatian dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Peserta 

didik cenderung menunjukkan gejala mengantuk, tidak tenang atau gelisah dan 

susah memusatkan perhatiannya kepada aktivitas belajar yang dilakukan oleh guru 

bersama teman kelas lainnya. Oleh karena itu, para guru harus memperhatikan 

gejala prilaku belajar peserta didik yang di akibatkan oleh faktor kelelahan. 

 

Selanjutnya, yang termasuk faktor-faktor ekstern yang bersumber dari luar diri 

peserta didik yang berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas , ialah faktor 

keluarga, sekolah dan masyarakat yang mendukung aktivitas belajar anak akan 

cenderung memiliki prestasi belajar yang baik jika di bandingkan dengan peserta 

didik yang hidup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang tidak 

mendukung aktivitas belajar anak. 

 

Di lingkungan keluarga, peran orang tua (ibu dan bapak) dan anggota keluarga 

seisi rumah sangat menentukan bagi kesuksesan belajar anak dirumah. Di 

lingkungan sekolah, peranan kepala sekolah, guru, wali kelas, konselor, staf 

administrasi, dan teman sekelas juga berpengaruh dalam membantu kesuksesan 

belajar anak di sekolah. Selain itu, fasilitas belajar, media poembelajaran,  

perpustakaan , laboratorium, dan infrastruktur lainnya di sekolah yang lengkap 

dan berkualitas akan berkontribusi terhadap kesuksesan belajar peserta didik di 
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sekolah.  Di lingkungan masyarakat, peranan tokoh masyarakat, pemerintah, dan 

ketersediaan sumber belajar di masyarakat juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan di sekolah. 

 

Untuk menunjang keberhasilan anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, 

maka pihak sekolah perlu melakukan kerjasama yang baik dengan lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Sekolah tidak akan sukses melakukan visi dan misi 

pendidikan tanpa dukungan dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan berbagai 

pihak terkait dan berkepentingan dengan pihak sekolah. Oleh karena itu, pihak 

hubungan masyarakat sekolah harus aktif dalam menjalin kerjasama dalam 

berbagai pihak untuk kemajuan pendidikan di sekolah. 

 

2.3  Pengertian pembelajaran geografi di SMA 

 

Menurut Bisri Mustofa dan Inung Sektiyawan dalam buku kamus lengkap 

Geografi: “Geografi adalah ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, 

iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil-hasil yang diperoleh di bumi”. 

 

Sedangkan menurut Bintarto (1977:11) Ilmu pengetahuan yang menceritakan (to 

describe), menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan 

penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha 

mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

 

Menurut IGI pada seminar dan lokakarya geografi Tahun 1988 dalam Sumadi 

(2003:4) Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam 

konteks keruangan. 
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Berdasarkan pendapat di atas, yang menjadi objek kajian geografi adalah  ilmu 

yang mempelajari tentang permukaan bumi yang terdiri dari atmosfer (lapisan 

udara), litosfer (lapisan batuan dan kulit bumi), hidrosfer (lapisan air dan 

perairan), biosfer (lapisan kehidupan)  yang di tinjau dari sudut pandang 

kewilayahan atau kelingkungan yang menunjukkan adanya persamaan dan 

perbedaan sebagai akibat dari adanya relasi keruangan unsur-unsur geografi yang 

membentuknya. 

Mata pelajaran Geografi membangun dan mengembangkan pemahaman peserta 

didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat dan lingkungan 

pada muka bumi. Peserta didik didorong untuk memahami aspek dan proses fisik 

yang membentuk pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di 

permukaan bumi. Selain itu peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk 

menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi persepsi manusia 

tentang tempat dan wilayah.  

 

Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh dalam mata pelajaran 

Geografi diharapkan dapat membangun kemampuan peserta didik untuk bersikap, 

bertindak cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam menghadapi masalah sosial, 

ekonomi, dan ekologis. Pada tingkat pendidikan dasar mata pelajaran Geografi 

diberikan sebagai bagian integral dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sedangkan 

pada tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri.  

 

Mata pelajaran Geografi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 
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1. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang 

berkaitan  

2. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, 

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi  

3. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan  

sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman  

budaya masyarakat. 

 

2.3.1 Materi Pelajaran Geografi Kelas X 

Materi Pelajaran Geografi Kelas X Semester 2 adalah  

1. Litosfer dan dampak kehidupan di muka bumi. 

- Lapisan kulit bumi 

- Bentuk muka bumi 

2. Pedosfer dan dampak kehidupan di muka bumi. 

- Memahami pengertian pedosfer 

- Pemanfaatan tanah dan terjadinya erosi tanah 

2. Atmosfer dampak kehidupan di muka bumi. 

- Lapisan atmosfer 

- Cuaca dan iklim 

- Pembagian iklim 

3. Hidrosfer dampak kehidupan di muka bumi. 

- Siklus hidrologi 

- Perairan darat 

- Perairan laut 

- Wawasan nusantara dan ZEE 
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2.4 Pengertian  Motivasi 

 

Seseorang itu akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada 

keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan  hukum pertama dalam kegiatan 

pendidikan dan pengajaran. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah yang 

disebut dengan motivasi. 

 

Menurut Sardiman (2004;38) Motivasi meliputi dua hal antara lain: 

1. mengetahui apa yang akan dipelajari 

2. memahami mengapa hal tersebut patut di pelajari  

 

dengan berpijak pada kedua unsur motivasi inilah sebagai dasar permulaan yang 

baik untuk belajar. Sebab tanpa motivasi (tidak mengerti apa yang akan dipelajari 

dan tidak memahami mengapa hal itu perlu di pelajari) kegiatan belajar mengajar 

sulit berhasil. 

 

Dalam dunia pendidikan motivasi merupakan pendorong utama siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka dari itu para siswa harus mempunyai 

motivasi yang tinggi agar tercapainya keberhasilan belajar pembelajaran. Motivasi 

merupakan faktor internal yang ada dalam diri siswa sebagai  pendorong  dan 

penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata motif diartikan sebagai daya 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern ( kesiapsiagaan ). Berawal dari kata 

motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 
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menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama  bila  

kebutuhan  untuk  mencapai  tujuan  sangat  dirasakan / mendesak  ( Sardiman, 

1995:73 ).  

 

Motivasi merupakan faktor internal yang ada dalam diri siswa sebagai pendorong 

dan penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi sangat diperlukan 

oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena dengan adanya 

motivasi siswa akan menjadi lebih bersemangat dan aktif dalam belajar. Antara 

motif dan motivasi erat hubungannya. Motif erat hubungannya dengan tujuan 

yang ingin dicapai seseorang. Untuk mencapai tujuan perlu dilakukan sesuatu, 

yang menjadi tujuan dilakukannya sesuatu adalah motif sebagai dasar penggerak 

atau pendorong. 

 

Dalam proses pembelajaran di kelas harus di perhatikan tentang apa yang 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik. Dengan kata lain apa yang 

membuat peserta didik memiliki motivasi untuk berpikir dan memusatkan 

perhatian. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 

aktifitas belajar. Motif-motif di atas dapat juga di tanamkan kepada peserta didik 

dengan cara memberikan latihan-latihan atau kebiasaan yang kadang-kadang 

mempengaruhi oleh keadaan lingkungan. Jadi motivasi yang kuat dapat 

ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik agar mereka dapat aktif, kreatif, dan 

produktif dalam melakukan kegiatan belajar. 

 

Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 
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kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. ( Sardiman, 1995:75 ) 

 

Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah karena akan 

membawa siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Hal ini diperkuat dengan 

pendapat Abin Syamsudin, bahwa motivasi merupakan kekuatan atau tenaga dan 

kesiapan dalam diri individu untuk bergerak kearah tujuan tertentu, baik disadari 

maupun tidak disadari. (Abin Syamsudin dalam abdul hadis, 2008:28) 

 

Motivasi berhubungan dengan kebutuhan, motif, dan tujuan sangat mempengaruhi 

keaktifan belajar siswa. Motivasi adalah penting bagi keaktifan belajar siswa, 

karena motivasi menggerakkan organisme, mengarahkan tindakan, serta memilih 

tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi kehidupan individu.  

( Wasty Soemanto, 1990:21 ) 

 

Sardiman (1995 :91-94) mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk dan cara 

untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu:  

1. Memberikan angka kepada peserta didik  

2. Memberikan hadiah 

3. Menciptakan kompetisi di kelas 

4. Melibatkan ego peserta didik 

5. Memberikan ulangan 

6. Mengetahui hasil 

7. Memberikan pujian 

8. Memberikan hukuman 

9. Menumbuhkan hasrat untuk belajar kepada peserta didik 

10. Menumbuhkan minat,dan 

11. Merumuskan tujuan belajar yang diakui dan di terima oleh anak. 

 

Motivasi belajar peserta didik juga dipengaruhi oleh berbagai aspek atau beberapa 

faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Sikap dan 

prilaku guru dalam mengajar, sikap guru terhadap prilaku peserta didik, sikap 
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guru terhadap karakteristik peserta didik, sikap guru terhadap yang berbeda jenis 

kelamin, sikap guru terhadap peserta didik dengan latar belakang kebudayaan 

yang berbeda, dan sikap peserta didik terhadap perbedaan prestasi siswa 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

 

Ada tiga fungsi motivasi adalah sebagai berikut : 

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

melepaskan energi 

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

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

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. ( Sardiman, 1995:83 ) .  

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa motivasi merupakan pendorong 

untuk melakukan sesuatu dalam bentuk aktifitas, salah satunya adalah belajar. 

Belajar dapat timbul dari dalam diri pribadi yang didorong oleh suatu tujuan. 

Siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam keaktifan belajar, tekun/ulet dan tidak 

mudah putus asa maka apa yang akan dicita-citakan pasti akan tercapai dan 

mendapatkan prestasi yang baik di dalam pembelajaran. 

 

2.4.1 Teori motivasi 

 

Teori tentang motivasi yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat berbagai teori 

motivasi yang bertitik tolak pada dorongan yang berbeda satu sama lain. Ada teori 

yang bertitik tolak pada dorongan dan pencapaian pada kepuasan, ada pula teori 

yang bertitik tolak pada asas kebutuhan. 
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2.4.1.1 Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Teori maslow ini dapat diterapkan dalam aspek kehidupan manusia. Dalam dunia 

pendidikan, teori ini dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan peserta didik, 

agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal dan sebaik mungkin. 

Contohnya, profesionalisasi guru dari kematangan dalam melaksanakan tugas 

guru. Misalnya, guru dapat memahami keadaan peserta didik secara perorangan, 

memelihara suasana belajar yang baik, keberadaan peserta didik (rasa aman dalam 

belajar. Kesiapan belajar, bebas dari rasa cemas) dan memperhatikan lingkungan 

belajar, misalnya tempat belajar menyenangkan, bebas dari kebisingan atau 

polusi, tanpa gangguan dalam belajar. 

 

 

 

 

 

Sumber: Slameto (2003:171) 

 

Gambar 1. Teori Maslow 

 

Teori ini mempunyai makna serta peranan kognisi dalam kaitannya dengan 

prilaku seseorang, menjelaskan bahwa adanya peristiwa internal yang telah 

terbentuk sebagai perantara dari stimulus tugas dan tingkah laku berikutnya. 

Orang yang mempunyai segalanya, motivasinya rendah ; orang yang berhasil 

dengan tugas-tugas yang sulit akan memiliki kebanggan tersendiri baginya. Teori 

ini mengubah konstruk teori yang pokok, yaitu konsepsi tentang dorongan (drive) 

Kebutuhan Fisiologis 

Perasaan Aman dan Tentram 

Rasa Memiliki dan Rasa Cinta/Sayang 

Penghargaan/Penghormatan 

Aktualisasi Diri 
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sebagai penyebab kompleks, yang selanjutnya dinamakan atribusi. Pengertian 

atribusi mengacu pada penyebab kejadian atau hasil menurut persepsi individu.  

 

2.4.1.2 Teori Psikoanalitik 

Teori ini lebih ditekankan pada pada unsure-unsur kejiwaan yang ada pada diri 

manusia. `ahwa setiap tindakan manusia karena adanya unsur pribadi manusia 

yakni id dan ego. Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut  

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja sendiri 

5. Tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-Ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya 

7. Tidak mudah melepas hal yang diyakininya itu 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. (Menurut Sardiman, 

1994:83). 

 

Apabila seseorang memiliki cirri-ciri seperti di atas, berarti orang itu selalu 

memiliki motivasi yang cukup kuat. Cirri-ciri motivasi seperti itu akan sangat 

penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Dalam kegiatan belajar-mengajar akan 

berhasil baik, kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan 

masalah dan hambatan secara mandiri. Siswa yang belajar dengan baik tidak akan 

terjebak pada sesuatu yang retinitis dan mekanis. Siswa harus mampu 

mempertahankan pendapatnya, kalau ia sudah yakin dan dipandang cukup 

rasional.  Bahkan siswa juga harus peka dan responsive terhadap berbagai 

masalah umum, dan bagaimana memikirkan pemecahanya. Hal itu semua harus 

dipahami oleh guru, agar dalam berinteraksi dengan siswanya dapat memberikan 

motivasi yang tepat dan optimal. 
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2.5  Pengertian Cara Belajar 

 

Cara belajar setiap siswa berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan berpikir 

setiap anak. Oemar Hamalik (1983;30) mengemukakan tentang cara belajar 

adalah “kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu, artinya 

kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam situasi belajar tertentu. 

Dalam situasi tertentu diperlukan cara belajar tertentu pula”. Cara belajar yang 

baik adalah cara belajar yang teratur, cara belajar yang dipergunakan turut 

menentukan hasil belajar yang diharapkan. 

 

Slameto (1995;82) mengemukakan bahwa: ”Cara belajar adalah kebiasaan belajar 

atau cara belajar yang mempengaruhi belajar meliputi antara lain; mengulangi 

bahan pelajaran, membaca dan membuat catatan, kosentrasi, mengerjakan tugas, 

cara mengatur waktu belajar.” 

 

Seorang siswa akan mempunyai hasil belajar yang baik bila cara belajar yang 

digunakan cukup efisien, cara belajar yang efektif setidak-tidaknya ditentukan 

oleh keteraturan, disiplin, dan semangat, konsentrasi,  pengaturan waktu, dan cara-

cara belajar yang dilakukan siswa 

1) Keteraturan Belajar 

Pokok pangkal yang utama dari cara belajar yang baik adalah keteraturan. Siswa 

harus teratur mengikuti pelajaran, membaca buku pelajaran, catatan pelajaran, dan 

alat perlengkapan untuk belajar harus dipelihara secara teratur.  
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“jika sifat keteraturan ini telah benar dihayati sehingga menjadi kebiasaan 

seseorang siswa dalam perbuatannya, maka sifat ini akan mempengaruhi jalan 

pikirannya. Sehingga keteraturan dalam belajar hendaknya tercermin dalam 

tindakan siswa setiap harinya” (The Liang Gie. 1984;89) 

 

Oleh karena itu keteraturan belajar sangat penting agar ilmu pelajaran yang telah 

diperoleh tidak hilang, karena kemampuan otak dalam berpikir dan mengingat 

mempunyai keterbatasan. Sehingga dengan belajar secara teratur akan dihindari 

cara belajar dengan mendadak atau semalam suntuk. 

2) Disiplin dan semangat belajar 

Siswa harus disiplin dan semangat dalam belajar, dengan disiplin maka siswa 

dapat melaksanakan dalam usahanya dalam belajar. “sifat sering bermalas-

malasan, keinginan mencari gampangnya saja, segan untuk bersusah payah 

memusatkan pikiran, ganguan tersebut bias di atasi jika seseorang mempunyai 

rasa disiplin dan semangat sehingga disiplin akan menciptakan kemauan belajar 

secara teratur” 

(The Liang Gie, 1984;90) dalam belajar siswa juga harus memiliki semangat yang 

tinggi, agar siswa mampu mengatasi kesulitan belajar yang ada. Sehingga dengan 

adanya semangat akan dapat menghilangkan rasa kantuk, lesu,bosan, malas, dan 

lain sebagainya. 

3) Konsentrasi belajar 

Dalam belajar siswa dituntut untuk berkonsentrasi penuh atau tidak terbagi-bagi. 

Tanpa konsentrasi tidak mungkin seorang siswa berhasil menguasai pelajarannya, 

karena berkonsentrasi berarti siswa dapat memusatkan pikiran terhadap suatu 
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mata pelajaran dengan menyampaikan semua hal yang tidak berhubungan dengan 

pelajaran tersebut. 

Konsentrasi dimaksudkan sebagai segenap kekuatan perhatian pada suatu situasi 

belajar. Unsure semangat dalam hal ini sangat membantu tumbuhnya proses 

pemusatan pikiran.” Dalam belajar mungkin ada juga perhatian sekedarnya tetapi 

tidak berkonsentrasi, maka materi yang masuk dalam pikiran mempunyai 

kecenderungan berkesan tetapi samar-samar di dalam kesadaran”(Sardiman AM. 

1994;74) oleh karena itu konsentrasi dalam belajar diperlukan sekali agar belajar 

yang ingin dicapai akan berhasil dengan baik. 

4) Pengaturan Waktu Belajar 

Salah satu masalah yang sering dihadapi siswa adalah kesukaran dalam mengatur 

waktu belajar. Seseorang yang ingin mencapai hasil belajar yang maksimal, di 

tuntut untuk pandai mengatur waktu dalam belajar. Banyak waktu yang terbuang 

sia-sia terurtama karena kebiasaan mengobrol atau bersantai. Sebaiknya membaca 

buku pelajaran yang belum dipahaminya dapat dimengerti. 

 

Agar perhatian siswa berpusat pada buku yang dibacanya dapat dengan cara 

memberi tanda-tanda pada kalimat yang penting agar dapat teringat dengan baik.” 

Pada kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang penting dapat dibuat garis bawah 

atau lingkari (The Liang Gie.1984:92). 

Lebih lanjut syaiful bahri mengemukakan cara belajar yang efisien adalah belajar 

mengguanakan fasilitas dan perabot belajar yang cukup, mengatur waktu belajar, 

mengulangi bahan pelajaran, menghafal bahan pelajaran, membaca buku, 

membuat ringkasan, mengerjakan tugas, dan memanfaatkan perpustakaan. 
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1) Mempunyai fasilitas dan perabot belajar 

Fasilitas dan perabot belajar menentukan keberhasilan belajar seseorang, orang 

yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas tidak jarang mendapatkan hambatan 

dalam menyelesaikan kegiatan belajar, maka fasilitas tidak bias di abaikan dalam 

masalah belajar. Dengan adanya fasilitas belajar yang cukup paling tidak akan 

memperkecil kesulitan belajar. 

2) Mengatur waktu belajar 

Masalah pengaturan waktu banyak menjadi persoalan bagi pelajar. Banyak dari 

mereka mengeluh karena tidak dapat membagi waktu dengan tepat dan baik, 

akibatnya waktu yang seharusnya dimanfaatkan terbuang percuma. Pelajar tidak 

bias membagi waktunya dalam belajar akan menghadapi kebingungan, pelajaran 

apa yang harus dipelajari hari ini atau esok hari. 

3) Mengulangi bahan pelajaran 

Setelah disekolah jangan lupa untuk mengulangi bahan pelajaran dirumah. Apa 

yang guru jelaskan tidak semuanya terkesan dengan baik. Tentu masih ada kesan-

kesan yang masih samar-samar dalam ingatan. Pengulangan sangat membantu 

untuk memperbaiki semua kesan yang masih samar-samar itu untuk menjadi 

kesan yang sesungguhnya, yang tergambar jelas dalam ingatan. 

4) Menghafal bahan pelajaran 

dalam belajar, menghafal bahan pelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam 

rangka penguasaan bahan. Bahan pelajaran yang harus dikuasai tidak hanya 

mengambil intisari (pokok pikiran), tetapi ada juga bahan pelajaran yang harus 

dikuasai dengan cara menghafal. Semua rumus,dalil, konsep, dan kaidah tertentu 
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tidak bias di ambil intisari nya, tetapi harus dikuasai dan dihafal apa adanya 

(secara harfiah). 

5) Membaca buku 

Kegiatan membaca adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan selama 

menuntut ilmu. Hampir setiap hari keharusan membaca buku itu dilakukan. 

Dengan membaca berarti kita telah menambah ilmu pengetahuan dalam diri kita. 

Semakin sering membaca pelajaran maka semakin kaya pengetahuan seseorang. 

6) Membuat ringkasan dan ikhtisar 

Kegiatan membuat ringkasan atau ikhtisar ini biasanya seseorang lakukan setelah 

dia selesai membaca suatu buku, suatu bab, atau sub-sub bab tertentu. Kegiatan 

membuat ringkasan atau ikhitisar ini tidak lain adalah kegiatan yang berupaya 

untuk memadatkan isi dengan landasan kerangka dasarnya dan menghilangkan 

pikiran-pikiran jabaran. 

 

7) Mengerjakan tugas 

Selama menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal tidak akan pernah 

melepaskan diri dari keharusan mengerjakan tugas-tugas studi. Setiap guru pasti 

memberikan tugas untuk diselesaikan, baik secara kelompok maupun individu. 

 

8) Memanfaatkan perpustakaan 

Dunia pendidikan adalah dunia pustaka. Di perpustakan terdapat berbagai macam 

literature dengan aneka macam disiplin ilmu. Semuanya dapat dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan studi. 
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2.6 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan tolak ukur dalam dunia pendidikan, khususnya 

sekolah, setelah menjalani proses pembelajaran maka siswa akan mendapatkan 

hasil belajar yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Hasil belajar 

tersebut dinyatakan berupa dengan huruf dan angka mutu. Hal ini sesuai dengan 

pendapat abu Ahmadi (1988:21) yang mendefinisikan prestasi belajar sebagai 

berikut :”prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah di capai dalam suatu 

usaha dalam kegiatan belajar dan perwujudan prestasinya dapat dilihat dari nilai 

yang diperoleh setiap mengikuti Tes”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan bentuk penghargaan yang 

diberikan oleh para pendidik kepada siswa yang telah mengikuti proses 

pembelajatan, bentuk penghargaan tersebut berupa angka-angka atau huruf mutu. 

Yang merupakan hasil yang di capai siswa setelah mengikuti pelajaran yang di 

ukur berdasarkan hasil nilai siswa pada setiap tes maupun ujian. 

 

2.6.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Bimo Walgito (1980 : 125-129) mengemukakan bahwa faktor yang 

berhubungan dengan prestasi belajar, yaitu: 

1. Faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern), meliputi : 

b. Intelegensi. 

c. Motivasi belajar 

d. Sikap siswa terhadap guru 

e. Minat siswa terhadap mata pelajaran 

f. Persepsi siwa terhadap guru yang mengajar 

2. Faktor yang berasal dari luar individu (eksternal), meliputi : 

a. Pekerjaan orang tua 

b. Pendapatan orang tua 

c. Pendidikan orang tua 

d. Aktifitas / Cara belajar siswa 

e. Sarana belajar siswa 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam 

menentukan prestasi belajar siswa ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu : 

faktor intern ( faktor yang berasal dari diri siswa sendiri) dan faktor eksternal 

( faktor dari luar diri siswa itu sendiri). 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan hampir sama dengan penelitian 

ini dirujuk guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

1. Eka Misnawati (2006) Terdapat Hubungan positif yang sangat kuat antara 

motivasi belajar dan aktivitas belajar  siswa pada mata pelajaran Geografi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2009/2010. 

2. Rosiana, (2009), Terdapat Hubungan positif yang sangat kuat antara Pengaruh 

Cara Belajar Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Kelas XII IPS Pada 

Mata Pelajaran Matematika di SMA Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2008/2009. 

Pada hasil penelitian yang relevan Eka Misnawati (2006) meneliti dan mengaji 

mengenai motivasi belajar dan aktivitas belajar  siswa pada mata pelajaran 

Geografi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gading Rejo Tahun Pelajaran 

2009/2010. Kemudian pada hasil penelitian yang relevan Rosiana, (2009), 

meneliti dan mengaji mengenai Pengaruh Cara Belajar Terhadap Peningkatan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas XII IPS Pada Mata Pelajaran Matematika di SMA 

Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2008/2009. 

Pada hasil penelitian siswa kelas X di SMA Kristen 1 Metro, meneliti dan mengaji 

Hubungan antara motivasi belajar dan cara belajar  dengan prestasi belajar siswa 
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pada mata pelajaran Geografi Siswa Kelas X SMA Kristen 1 Metro Tahun 

Pelajaran 2010-2011. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Setiap orang selalu mengharapkan suatu keberhasilan dalam belajar. Keberhasilan 

seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

munculnya dari dalam diri siswa itu sendiri tetapi dapat pula dari luar diri siswa. 

Faktor-faktor dari dalam diri siswa dinamakan faktor internal dan faktor dari luar 

diri siswa dinamakan faktor eksternal. Faktor dari dalam diri siswa yang ada 

kaitanya terhadap prestasi belajar siswa adalah motivasi belajar. Sedangkan faktor 

dari luar diri siswa adalah cara belajar siswa. 

 

Sehubungan dengan tinggi atau rendahnya  prestasi belajar geografi siswa 

tersebut, ada beberapa hal yang menyebabkan diantaranya yaitu motivasi belajar 

dan cara belajar siswa. Motivasi belajar merupakan hal yang penting dalam 

menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Motivasi belajar meliputi, 

Tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat 

terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja sendiri, tidak cepat 

bosan pada tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah 

melepas hal yang diyakininya itu, senang mencari dan memecahkan masalah soal-

soal. Untuk dapat belajar yang baik diperlukan motivasi yang baik pula. 

Memberikan motivasi kepada siswa, berarti menggerakan siswa untuk melakukan 

sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. Pada tahap awalnya akan menyebabkan 

siswa belajar merasa butuh dan ingin melakukan suatu kegiatan belajar. 



 

 

38 

Faktor lain yang menunjang prestasi belajar adalah cara belajar siswa. Cara 

belajar sangatlah penting didalam meningkatkan hasil dari kegiatan belajar siswa, 

karena cara belajar yang dipergunakan turut menentukan hasil yang di harapkan, 

oleh karena itu cara belajar salah satu usaha dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan yang di inginkan. Sehingga akan terlihat bahwa seseorang yang 

memiliki cara belajar yang baik akan mendapatkan  hasil yang tinggi, sedangkan 

apabila sesorang  siswa kurang memiliki cara belajar yang baik maka siswa 

tersebut akan mendapatkan hasil belajar rendah, walaupun siswa itu memiliki IQ 

yang lebih. 

 

Cara belajar yang baik meliputi, mengatur waktu belajar, mengulangi bahan 

pelajaran, menghafal bahan pelajaran, mambaca buku, membuat ringkasan, 

mengerjakan tugas, memanfaatkan perpustakaan. hasil belajar merupakan evaluasi 

akhir dari proses pembelajaran, dilihat dari hasil pengetahuan dan pemahaman 

konsep dari belajar yaitu prestasi belajar, serta nilai sikap yang terbagi atas 

kemampuan beradaptasi, kematangan sosial, fisik, dan emosional. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hubungan motivasi belajar dan cara belajar dengan prestasi 

belajar siswa dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. Gambar di atas menunjukkan pengaruh Motivasi Belajar (X1) dan 

Cara Belajar (X2) terhadap Prestasi Belajar (Y). 

 

Motivasi Belajar 

(X1) 

Cara Belajar (X2) 

Prestasi Belajar 

(Y) 
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D.  Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:64) hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

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

dengan  prestasi belajar siswa kelas X SMA Kristen 1 Metro Tahun 

Pembelajaran 2010-2011. Artinya ada kecenderungan semakin tinggi 

motivasi belajar siswa, maka akan semakin tinggi pula prestasi belajar 

yang dicapai siswa. 

2. Ada hubungan positif yang erat dan signifikan antara cara belajar dengan  

prestasi belajar siswa kelas X SMA Kristen 1 Metro Tahun Pembelajaran 

2010-2011. Artinya ada kecenderungan semakin teratur cara belajar siswa, 

maka akan semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai siswa. 

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

belajar dengan  prestasi belajar siswa kelas X SMA Kristen 1 metro Tahun 

Pembelajaran 2010-2011. Artinya ada kecenderungan semakin tinggi 

motivasi belajar dan semakin teratur cara belajar siswa, maka akan 

semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai siswa. 


