
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR 

        DAN HIPOTESIS 

 

 

 

Bagian kedua ini akan membahas mengenai tinjaun pustaka, hasil penelitian yang 

relevan, kerangka pikir dan hipotesis. Adapun pembahasan akan dijelaskan lebih 

rinci berikut ini. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hasil Belajar 

Salah satu tujuan dari proses pembelajaran adalah meningkatkan hasil belajar 

yang diperoleh siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. Hasil belajar merupakan 

hal yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar 

merupakan proses yang nantinya berpengaruh terhadap hasil belajar.  

 

Suatu pembelajaran di katakan berhasil apabila hasil pembelajaran yang 

didapatkannya mengalami peningkatan atau perubahan. Belajar merupakan suatu 

proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya 

(Hamalik, 2004:28). Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan sikap, pemahaman, kecakapan, 

pengetahuan dan tingkah laku, keterampilan, kebiasaan, serta perubahan aspek-

aspek pada individu. Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau 
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penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat 

penguasaan siswa. 

 

Hasil belajar merupakan merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

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

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar. 

 

Menurut Slameto (2003:53), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 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 
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5) Displin sekolah 

6) Alat pengajaran 

7) Waktu sekolah 

8) Standar pelajaran diatas 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. 

 

Hasil belajar adalah hal yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar yang dapat dikelompokan dalam beberapa kategori. Menurut 

teori Bloom prestasi belajar yang diperoleh siswa dapat dikelompokan menjadi 3 

kawasan, yaitu: 

1) Kognitif, 

2) afektif, dan  

3) psikomotorik, 

(Benyamin S, Bloom, op. cit, p. 95) 

www.georitis.com/guruvalah/hasil_belajar_bab2b.pdf  

Gagne menjelaskan prestasi belajar dapat dikelompokan kedalam 5 kategori, 

yaitu: 

1. keterampilan intelektual, 

2. informasi verbal, 

3. strategi kognitif, 

4. keterampilan motorik, dan 

5. sikap. 

(Gagne Briggs, op. cit, p. 44) 

www.georitis.com/guruvalah/hasil_belajar_bab2b.pdf 

http://www.georitis.com/guruvalah/hasil_belajar_bab2b.pdf
http://www.georitis.com/guruvalah/hasil_belajar_bab2b.pdf
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Hasil belajar dapat dibagi menjadi 2 yaitu dampak pengajaran dan dampak 

pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang apat diukur, seperti tertuang 

dalam rapor, angka dalam ijazah, atau kemampuan meloncat setelah latihan. 

Dampak penggiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan dibidang lain, 

suatu transfer belajar. 

Hasi belajar adalah perubahan tingkah laku dan pola pikir ke arah yang lebih baik 

(positive) dengan melalui proses yang disebut belajar dengan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu, disiplin belajar, motivasi belajar dan sarana belajar. Baik 

buruknya hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses belajar dan mengajar 

terlihat dalam perubahan tingkah laku secara menyeluruh yaitu ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

 

2. IPS Terpadu 

Ilmu Pengetahuan Soaial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang disiplin 

ilmu sosial seperti misalnya : sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi/antropologi 

dan sebagainya. Disiplin ilmu tersebut mempunyai keterpaduan yang tinggi 

karena geografi memberikan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, 

sejarah memberikan wawasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau, ekonomi memberikan wawasan tentang berbagai macam kebutuhan 

manusia dan sosiologi/antropologi memberikan wawasan yang berkenaan dengan 

nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial dan sebagainya. 

 

IPS merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata pelajaran IPS ini 

ada di tingkat SD, SMP dan SMA. Pada penelitian ini akan dibahas tentang IPS 

yang ada ditingkat SMP. Untuk mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan 
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kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, 

geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik-pemerintahan, dan aspek 

psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Mata pelajaran IPS Terpadu disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pemebelajaran yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. 

Proses belajar yang dialami oleh siswa akan menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam bidang pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Adanya perubahan-

perubahan tersebut merupakan hasil dari proses belajar mengajar. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu 

sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS 

atau studisosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi 

materi cabang-cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. (Diah Harianti, 2006: 7). 

Tujuan pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs sendiri adalah  

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Berdasarkan teori-teori diatas, dapat dikatakan IPS Terpadu adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari kegiatan hidup manusia dalam kelompok yang 

disebut masyarakat. Dengan menggunakan ilmu politik, ekonomi, sejarah, 

sosiologi, antropologi. Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang 

merupakan paduan dari sejumlah mata pelajaran sosial. 
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3. Pemanfaatan  Sarana Belajar Di sekolah 

Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 

Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum, sarana 

dan prasarana disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, 

jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 

Standar sarana dan prasarana ini mencakup: 

1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, 

media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan 

komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap 

sekolah/madrasah, 

2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, 

dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. 

 

Menurut PP RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII 

Standar Sarana dan Prasarana pasal 42: 

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber bclajar lainnya, 

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, 

rung kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang 

unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, tempat bermain/tempat berkreasi dan ruang/tempat lain 

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 
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Adapun fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh pihak sekolah untuk menunjang 

proses belajar mengajar antara lain gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, 

laboratorium, dan media pengajaran. Berdasarkan uraian diatas maka fasilitas 

belajar yang ada di sekolah dikatakan memiliki kategori sangat lengkap apabila 

memiliki fasilitas belajar sesuai dengan  PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Bab VII Standar Sarana dan Prasarana pasal 42, dan 

memiliki kategori lengkap paling tidak memiliki gedung sekolah, ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium, dan media pengajaran. Memiliki kategori kurang 

lengkap apabila kurang dari ke enam fasilitas seperti  gedung sekolah, ruang 

kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media pengajaran. 

 

Sarana belajar merupakan salah satu aspek penting penunjang keberhasilan proses 

belajar dan mengajar di sekolah. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai alat dalam proses belajar dan mengajar agar mencapai 

tujuan dengan lancer, efektif dan efesien. Sarana belajar juga dapat membantu 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

 

Menurut Nawawi dan Ibrahim Bapadal (2003: 2) sarana pendidikan dapat dibagi 

menjadi beberapa kelompok yaitu: 

a. Ditinjau habis tidaknya dipakai   

1. sarana pendidikan yang habis dipakai yaitu segala bahan atau alat 

yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif 

singkat. misalnya : kapur tulis, tinta spidol dan sebagainya. 

2. sarana pendidikan yang tahan lama. misalnya : bangku sekolah, 

globe, atlas dan masih banyak lainya. 

b. Ditinjau dari bergerak tidaknya    

1. sarana pendidikan yang bergerak yaitu sarana pendidkan yang bisa 

digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

misalnya: bangku sekolah, lemari arsip sekolah dan lainya. 
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2. sarana pendidkan yang tidak bergerak yaitu semua sarana 

pendidkan yang tidak bisa atau relative sangat sulit untuk 

dipindahkan.  Misalnya sekolah yang telah menggunakan PDAM. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Thabrany dalam Muamanah (2002 : 13) bahwa 

dalam belajar, sarana belajar yang perlu dipersiapkan antara lain: 

1. Ruang belajar  

Ruang belajar mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan 

hasil belajar seseorang. Hendaknya siswa memilih ruangan belajar yang 

mempunyai persyaratan fisik sebagai berikut: 

a. Bebas dari gangguan.  

ruang belajar harus bebas dari kemungkinan gangguan dari orang lain.  

b. Sirkulasi dan suhu udara yang baik. 

udara sangat penting untuk menjaga stamina. Ruang belajar yang 

pengap dan panas karena sirkulasi udara yang kurang baik akan 

membuat kita cepat lelah. Suhu udara harus nyaman, tidak terlalu 

panas dan terlalu dingin. 

c. Penerangan baik  

d. Cahaya yang cukup baik akan membuat mata kita cepat lelah. 

peneranagn yang ideal adalah penerangan yang tidak langsung atau 

merata diseluruh ruangan. 

 

Perlengkapan yang cukup Untuk dapat belajar yang baik paling sedikit dibutuhkan 

meja belajar dan kursi belajar. Yang terpenting adalah tinggi meja dan kursi 

belajar harus sesuai dengan postur tubuh. Rak buku harus diletakkan pada tempat 

yang mudah dijangkau. Begitu juga denagn alat-alat tulis atau alat-alat lainya 

yang dibutuhkan. Hendaknya disediakan didekat meja belajar atau tempat yang 

mudah dilihat. Mengenai alat-alat dan perlengkapan belajar yang dibutuhkan 

sangat tergantung dari bidang apa yang dipelajari. Paling tidak antara lain pensil, 

pena, tinta, penghapus, penggaris, jangka, busur, lem dan masih banyak lainnya. 

 

Ketersediaan sarana pendidikan merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Agar proses belajar dapat 

berjalan dengan lancar maka diperlukan sarana yang menunjang sehingga hasil 

belajar yang di dapat akan maksimal.  Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh 
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Roestiyah (2004: 166) bahwa “belajar memerlukan fasilitas belajar yang cukup, 

agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar”. 

Fasilitas belajar sebagai salah satu yang dapat digunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehinga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada diri siswa.  Sedangkan menurut Suryobroto (2007: 

292) bahwa yang dimaksudkan dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas 

yang diperlukan dalam proses belajar baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, 

efektif dan efisien.  

 

Lebih luas lagi sarana belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memperlancar terlaksananya suatu usaha belajar yang dapat berupa benda-benda 

maupun uang. Hal ini sesuai dengan pendapat Dimiyati dan Mujiono (2006: 249) 

mengungkapkan bahwa lengkapnya sarana pembelajaran menentukan kondisi 

pembelajaran yang baik, meliputi buku pelajaran, buku catatan, alat dan fasilitas 

laboratorium sekolah. 

 

Pemanfaatan sarana belajar yang dibutuhkan secara efektif dan efesien akan 

memudahkan siswa dalam melakukan aktivitas belajar, dengan adanya sarana 

belajar dan dapat di manfaatkan secara optimal dapat membuat siswa lebih 

semangat dalam belajar. Diantara sekian banyak penyebab keberhasilan dalam 

belajar adalah ketersediaan sarana belajar disekolah  harus sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai dan memperhatikan kriteria pemilihan sarana tersebut.  

 

Ketersediaan sarana belajar di sekolah yang memadai dan pemanfaatan yang baik, 

siswa akan menerima pesan yang disampaikan oleh guru, hal ini akan membuat 
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siswa akan terus semangat untuk belajar tanpa merasa bosan dan jenuh. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2003: 28) yang mengungkapkan syarat 

keberhasilan belajar adalah: 

a) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

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

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

 

4. Motivasi Belajar 

Mc. Clelland (2009) berpendapat bahwa  motif  berprestasi ialah keinginan untuk 

berbuat sebaik mungkin tanpa banyak dipengaruhi oleh prestise dan pengaruh 

sosial, melainkan demi kepuasan pribadinya. Sementara itu, Heckhausen dalam 

Djaali (2008: 103) mengemukakan bahwa motivasi berprestasi adalah suatu 

dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang untuk 

meningkatkan atau memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua 

aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Sedangkan  menurut Mc. 

Donald, Motivasi adalah perubahan energi dari dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan (Sardiman, 2008: 73). 

 

Ketika kegiatan belajar mengajar, siswa maupun guru harus mempunyai yang 

namanya motivasi belajar, karena motivasi belajar adalah salah satu penunjang 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Guru – guru harus menyadari betapa 

pentingnya memberikan motivasi. Dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam 

bimbingan belajar terhadap siswa terdapat berbagai macam bentuk motivasi 
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misalnya penghargaan, pujian, dorongan dll. Seorang guru juga dapat memberikan 

motivasi dengan bentuk himbauan atau dorongan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan belajar untuk memanfaatkan secara optimal sarana belajar yang ada di 

sekolah maupun yang ada dirumah. 

 

Masalah memberikan motivasi terhadap siswa merupakan masalah yang 

kompleks. Guru hendaknya mengetahui lebih dulu prinsip – prinsip motivasi agar 

dapat membantu terlaksananya proses pembelajaran, sehingga dapat tercapai hasil 

belajar yang diharapkan. 

 

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, 

mendorong dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

Motivasi berasal dari kata “motive” atau “motion”  yang berasal dari bahasa 

inggris yang berarti penggerak. Menurut Hamzah B. Uno (2008 : 1), motivasi 

adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Motivasi 

merupakan keinginan yang besar dari dalam diri setiap individu, individu yang 

ingin meraih prestasi haruslah memiliki aktifitas-aktifitas yang dapat menunjang 

keberhsilan yang ingin dicapai. Hal tersebut senada dengan pendapat Sardiman 

(2005: 73), motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan 

didalam subjek untuk melakukan aktivitas – aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan. 

 

Keinginan, tujuan, dan kebutuhan dalam diri seseorang akan berbeda dengan yang 

lain. Motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dapat dilihat dari karakteristik 

orang itu sendiri. Motivasi sangat diperlukan sekali dalam proses pembelajaran, 
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sebab jika seseorang tidak mempunyai motivasi dalam belajar maka ia tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa 

yang balajar itu  tercapai. 

Adapu  jenis motivasi jika dipandang dari sumber, maka dapat dibedakan menjadi 

2 macam, yaitu : 

a. Motivasi intrinsik 

 Motivasi intrinsik adalah motivasi yang sebenarnya yang timbul dalam diri 

seperti bakat, kemauan, minat dan harapan yang terdapat dari diri 

seseorang siswa sendiri dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional, 

seperti keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu. 

b. Motivasi ekstrinsik  

 Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor – faktor 

dari luar situasi belajar, yang timbul karena adanya rangsangan dari luar 

lingkunganya seperti penghargaan, persaingan dan hukuman. 

 

Adapun ciri-ciri motivasi yang ada pada diri seseoarang yaitu: 

1. Tekun menghadapi tugas 

2. Ulet menghadapi kesulitan 

3. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya 

7. Tidak mudah melepas hal yang diyakininya itu 

8. Senang mencari dan memecahkan soal-soal 

(Sardiman, 2004; 83) 

 

Fungsi motivasi dalam belajar: 

a) Mendorong manusia untuk belajar, jadi sebagai penggerak atau motor   

yang melepas energy 

b) Menentukan arah perbuatan, kearah tujuan yang hendak dicapai 

c) Menyeleksi perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang disertai 

guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang 

tidak bermanfaat bagi tujuan trsebut. 

   (Sardiman, 2004: 84-85) 

 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi 

belajar. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan didasari 
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adanya motivasi, maka siswa yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi 

belajar yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan 

tingkat pencapaian prestasi belajar. 

Motivasi belajar merupakan dasar pendorong seorang siswa melakukan sesuatu 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi merupakan 

faktor penting dalam kehidupan terutama dalam dunia pendidikan dan pengajaran. 

Hal ini dipertegas oleh sardiman (2006: 92 – 95), menyatakan bahwa ada 

beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar 

untuk mencapai prestasi belajar. 

1. Memberi angka 

2. Hadiah 

3. Saingan/kompetisi 

4. Ego - involvment  

5. Memberi ulangan 

6. Mengetahui hasil 

7. Pujian 

8. Hukuman 

9. Hasrat untuk belajar 

10. Minat 

11. Tujuan yang diakui 

 

 

5. Pengaruh Pemanfaatan Sarana Belajar Di Sekolah dan Motivasi     

Belajar Terhadap Hasil Belajar 

 

Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil pembelajaran yang 

didapatkan mengalami peningkatan atau perubahan (Derick J, Mc Donald dalam 

H, Nashar, 2004:39).  Pemanfaatan secara optimal sarana belajar yang ada 

dirumah dan di sekolah dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan belajar yaitu hasil belajar yang memuaskan. Sarana belajar dapat 

meliputi gedung sekolah yang layak, laboratorium sekolah, perpustakaan, buku 

pelajaran, buku catatan, alat tulis, fasilitas WC, kantin dan sebagainya. Seperti 
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menurut Tim Penyusunan Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah 

semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar – mengajar, baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat 

berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. 

Begitu juga dengan pengetahuan guru terhadap fungsi dan prinsip motivasi dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk memotivasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran terutama siswa yang mengalami kesulitan belajar. Motivasi yang 

dapat diberikan oleh guru salah satunya adalah memberikan arahan kepada siswa 

untuk lebih mengoptimalkan sarana belajar yang ada di sekolah maupun di rumah. 

Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dapat membantu dirinya sendiri untuk 

mencapai tujuan yang ia inginkan.  

Motivasi belajar yang dimiliki siswa-siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat 

berperan untuk meningkatkan hasil belajar siswadalam mata pelajaran tertentu 

(Nashar, 2004:11) 

 

6. Hasil penelitian yang relevan 

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan yang hampir sama dengan 

penelitian yang relevan disajikan dibawah ini : 

Table 4. Penelitian yang Relevan 

Nama Judul Penelitian  Kesimpulan 

Misvi Laili Rohmi Pengaruh motivasi 

belajar dan cara belajar 

terhadap prestasi belajar 

pengantar akuntansi pada 

mahasiswa pendidikan 

program studi ekonomi 

jurusan pendidikan IPS 

FKIP UNILA angkatan 

Ada pengaruh positive 

motivasi belajar dan cara 

belajar terhadap prestasi 

belajar pengantar 

akuntansi pada 

mahasiswa pendidikan 

program studi ekonomi 

jurusan pendidikan IPS 
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2008/2009  FKIP UNILA angkatan 

2008/2009 dengan 

determinasi 52,3% 

Mela Eka Agustin (2011) 
Pengaruh pemanfaatan 

sarana belajar di sekolah 

dan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII semester 

genap SMPN 1 Natar 

Lampung Selatan tahun 

pelajaran 2009/2010 

Ada pengaruh 

pemanfaatan sarana 

belajar di sekolah dan 

motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII 

semester genap SMPN 1 

Natar Lampung Selatan 

tahun pelajaran 

2009/2010, diperoleh 

Fhitung sebesar 92,342 

dengan Ftabel sebesar 

3,00. Fhitung > Ftabel . 

Heni Parida 

 

Pengaruh pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dan 

motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar 

IPS Terpadu  siswa kelas 

VII semester ganjil SMP 

Negeri 19 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 

2009/2010 

Ada pengaruh 

pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dan 

motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar 

IPS Terpadu  siswa kelas 

VII semester ganjil SMP 

Negeri 19 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 

2009/2010, diperoleh 

Fhitung > Ftabel yaitu 

46,716>3,07 dengan 

koefesien korelasi (r) 

0,734 dan koefesien 

determinasi (R
2
) 0,539. 

Ria Agus Tari Pengaruh motivasi 

belajar dan sarana belajar 

di sekolah terhadap 

prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas X semester 

ganjil pada SMA Surya 

Dharma 2 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 

2005/2006 

Ada pengaruh antara 

motivasi belajar dan 

sarana belajar di sekolah 

terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas X 

semester ganjil pada 

SMA Surya Dharma 2 

Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2005/2006, hal 

ini dibuktikan dengan 

perhitungan uji F yang 

menunjukan bahwa Fh > 

Ft yaitu 0,372 > 0,186 
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B. Kerangka Pikir  

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengann 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor (Djamarah, 

2008:13). Sarana belajar memegang peranan penting dalam tercapainya 

keberhasilan belajar. Hal ini seperti yang dikemukakan Slameto (2003:28) bahwa 

“salah satu syarat keberhasilan belajar adalah memerlukan sarana belajar yang 

cukup”. 

 

Belajar adalah aktivitas yang dilakukan siswa didalam kelas maupun diluar kelas 

dalam sekolah. Aktivitas yang dilakukan di dalam kelas  dapat berupa prestasi 

belajar yang telah dicapai oleh siswa setelah proses belajar mengajar. Sedangkan 

aktivitas yang dilakukan diluar kelas dapat berupa kegiatan yang dilakukan siswa 

dalam mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 

 

a. Pengaruh pemanfaatan sarana belajar disekolah terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu 

 

Jika siswa memanfaatkan dengan baik sarana yang di sediakan oleh sekolah, 

maka akan menunjang baiknya hasil belajar siswa. Sarana belajar yang ada di 

sekolah juga diharapkan tersedia dengan baik.  Oleh karna itu pengadaan 

sarana dan prasarana belajar di sekolah harus dengan kondisi yang baik agar 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa, terlebih siswa yang mempunyai 

bakat dan minat atau siswa yang mempunyai potensi agar dapat membantu 

mewujudkan siswa yang berprestasi dan memdapatkan hasil belajar yang 

memuaskan. 

 



27 

 

b. Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

 

Jika setiap siswa mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar, maka hasil 

belajarnya pun akan tinggi, sebaliknya jika motivasinya rendah maka, akan 

rendah pula hasil belajarnya. Motivasi sangat penting bagi siswa, terlebih 

siswa yang kurang mempunyai semangat belajar. Guru diharapkan dapat 

memberikan dorongan motivasi sehingga siswa mempunyai semangat belajar 

yang tinggi sehingga dapat terwujudnya tujuan dari pendidikan. Motivasi 

belajar yang tinggi akan mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan 

penuh tanggung jawab, sehingga akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

 

c. Pengaruh pemanfaatan sarana belajar di sekolah dan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

 

Jika siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi, maka akan secara tidak 

langsung siswa akan memanfaatkan secara optimal sarana belajar yang ada 

sebagai penunjang proses belajar sehingga dapat menghasilkan hasil belajar 

yang tinggi. Hasil belajar merupakan tolak ukur keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik jika ada 

kerja sama dari berbagai pihak. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan 

diharapkan dapat menyediakan sarana belajar yang baik sehingga dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh siswa sebagai penunjang proses pembelajaran. 

Guru sebagai subjek dalam menyelenggarakan pendidikan diharapkan dapat 

memberikan dorongan motivasi kepada siswa agar siswa mempunyai 

semangat belajar yang tinggi dan dapat memperoleh hasil belajar yang baik. 

Dengan demikian, apabila proses pembelajaran berjalan dengan lancer dan 
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dapat menghasilkan hasil belajar yang baik, maka proses belajar mengajarnya 

dapat dikatakan berhasil.  

 

Untuk memberi gambaran yang jelas dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

skema yang digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1. Paradigma teoritis pengaruh variabel bebas X1,X2  terhadap Y 

 

  

 

 

 

 

 

C. Hipotesis  

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

1. Ada pengaruh pemanfaatan sarana belajar di sekolah terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu siswa kelas VIII semester genap SMPN 5 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII semester genap SMPN 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

3. Ada pengaruh pemanfaatan sarana belajar di sekolah dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester genap SMPN 

5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 

Pemanfaatan sarana belajar 

(X1) 

Motivasi belajar 

              (X2) 

Hasil belajar 

IPS Terpadu 

(Y) 

r1 

R

1 

r2 


