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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR 

DAN HIPOTES PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Kajian Pustaka 

Untuk memperkuat dan mengarahkan penelitian ini, akan dibahas secara 

teoritis tentang: 

1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai 

sejumlah teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan 

dalam pembelajaran.. Penguasaan teori itu dimaksudkan agar guru mampu 

mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di depan 

kelas. 

Belajar seharusnya menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang 

paling penting dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan 

diri. Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan aktivitas pokok dalam 

penyelenggaraan proses belajar pembelajaran. Melalui belajar seseorang 

dapat memahami sesuatu konsep yang baru, dan atau mengalami 

perubahan tingkah laku, sikap, dan ketrampilan. 
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Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Perubahan tersebut akan terlihat 

dalam seluruh aspek tingkah laku. Slameto (2003:2), menyatakan belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

Thorndike dalam Uno (2007:11) menyatakan bahwa belajar adalah proses 

interaksi antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau 

gerakan) dan respon (yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, atau 

gerakan).  Jelasnya, perubahan tingkah laku yang dapat berwujud sesuatu 

yang konkret (dapat diamati) atau yang non konkret (tidak dapat diamati). 

 

Wittig dalam Syah (2005:5), mendefinisikan belajar sebagai perubahan 

yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam keseluruhan 

tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman.  Sedang Winkel 

(1999:53) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas mental 

atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan dan nilai sikap. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku baik dengan melihat, mendengar, 

mengamati atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang 

menghasilkan perubahan yang tampak dalam peningkatan kualitas dan 
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kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, 

pemahaman, daya pikir dan sikap. 

 

Belajar yang merupakan suatu kegiatan untuk mengubah tingkah laku 

subyek belajar, ternyata memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  Faktor intern adalah faktor yang 

berada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang berada di luar individu yang sedang belajar. (Slameto, 

2003:54) 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto 

(2003:54) adalah sebagai berikut. 

a. Faktor Intern 

1. faktor Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

2. Faktor Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

3. faktor Kelelahan 

b. Faktor Ekstern 

1. Faktor keluarga (cara orangtua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan Ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, latar belakang kebudayaan). 

2. Faktor sekolah (Metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin secular alat pelajaran, 

waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah). 

3. Faktor Masyarakat (kegiatan siswa dalan masyarakat, mass media, 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat). 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari faktor internal ( fisiologi, 

psikologis, dan faktor kelelahan), dan faktor eksternal (keluarga, sekolah 

dan masyarakat). 
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1.1. Pengertian Belajar 

Terdapat banyak teori dalam belajar, namun tidak semua teori 

dipakai dalam penelitian ini.  Adapun teori yang digunakan dalam 

penellitian ini adalah, sebagai berikut: 

1 Teori Behaviorisme 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu 

menunjukkan perubahan tingkah laku. Dengan kata lain, belajar 

merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru 

sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. 

 

Hal ini mengandung makna bahwa belajar merupakan usaha manusia 

dalam rangka merubah pola pikir dan tingkah lakunya berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan sekitar 

sehingga terjadi adanya  perubahan dalam dirinya baik dalam bentuk 

ketrampilan, pemahaman, pengetahuan, nilai, maupun sikap.  

Oleh karena itu seseorang dikatakan sudah belajar apabila dia telah 

mampu menunjukan suatu perubahan pada dirinya. Bila seseorang 

tidak bisa menunjukkan suatu perubahan baik berupa tingkah laku 

atau sikap, maka dikatakan orang tersebut belum belajar.  

Untuk mewujudkan suatu perubahan maka tidak terlepas dari peran 

serta siswa secara individu maupun kelompak, serta perannya 
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seorang guru dalam pembelajaran. Agar perubahan pada tingkah laku 

atau sikap siswa bersifat permanen sebagai hasil belajar, maka guru 

berupaya menekankan peran serta siswa secara aktif melalui 

pembelajaran kontektual  dalam rangka membangun pemahaman dan 

memaknai suatu informasi pengetahuan sebagai hasil belajar. 

Adapun ciri-ciri aliran Behaviorisme ini adalah : 

1. Memerintahkan pengaruh lingkungannya 

2. Mementingkan bagian-bagian daripada keseluruhannya 

3. Mementingkan reaksi atau psikomotor 

4. Mementingkan sebab-sebab masa lampau 

5. Mengutamakan mekanisme terjadinya hasil belajar 

6. Mementingkan pembentukan kebiasaan 

7. Mengutamakan “trial and error” (Andi, 2009) 

 

Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah 

terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang 

diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang kurang 

sesuai mendapat penghargaan negatif. Evaluasi atau penilaian 

didasari atas perilaku yang tampak. Dalam teori belajar ini guru tidak 

banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti 

contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. (Susanto, 

2010) 
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2 Teori Kontruktivisme 

Pengetahuan bukan suatu barang yang dapat dipindahkan  begitu 

saja dari pikiran seseorang kepada orang lain atau peserta didik. 

Bahkan ketika guru bermaksud memindahkan konsep, ide, nilai, 

norma, keterampilan dan pengertian kepada peserta didik, 

pemindahan itu harus diinterpretasikan dan dibentuk oleh peserta 

didik sendiri. Tanpa keaktivan peserta didik dalam membentuk 

pengetahuan, pengetahuan seseorang tidak akan terjadi.  Dalam   

proses   itu,   menurut   Glasersfeld   (Sutarjo, 2010),   diperlukan   

beberapa kemampuan sebagai berikut: (1) kemampuan mengingat 

dan mengungkapkan kembali pengalaman, (2) kemampuan 

membandingkan, mengambil keputusan mengenai persamaan dan 

perbedaan, dan (3) kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman 

yang satu daripada yang lain. 

 

Pengetahuan tumbuh dan berkembang dari buah pikiran manusia 

melalui konstruksi berfikir, bukan melalui transfer dari guru kepada 

siswa. Oleh karena itu siswa tidak dianggap sebagai tabula rasa atau 

berotak kosong ketika berada di kelas. Ia telah membawa berbagai 

pengalaman, pengetahuan yang dapat digunakan untuk 

mengkonstruksikan pengetahuan baru atas dasar perpaduan 

pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan yang baru itu dapat 

menjadi milik mereka 
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Trianto (2009:113) menyatakan bahwa siswa harus menemukan dan 

mentransformasi suatu informasi kompleks ke situasi lain, 

membangun sendiri pengetahuan melalui keterlibatan aktif dalam 

proses belajar mengajar.  Maksudnya adalah siswa harus belajar aktif 

untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

masing-masing siswa. 

 

Selanjutnya, Lapono (2010:25) menyatakan bahwa konsep dasar 

teori belajar kontruktivisne adalah pengetahuan baru dikontruksi 

sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan yang 

telah diperoleh sebelumnya.  Penekanan teori ini adalah lebih 

memberikan tempat kepada siswa dalam proses pembelajaran 

daripada guru.  Guru tidak akan mampu memberikan semua 

pengetahuan kepada siswa.  Siswa sendiri yang harus 

mengembangkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan. 

Oleh karena itu, siswa harus mengkontruksi pengetahuan itu sendiri 

baik melalui pemecahan masalah atau mengemukakan ide-ide pada 

materi yang dipelajari. agar dapat memberikan hasil yang memiliki 

makna terhadap siswa maka belajar hendaknya melibatkan siswa 

aktif melakukan kegitan, aktif berpikir, meyusun konsep dan 

memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari.  

Menurut Suparno (Sutarjo, 2010) prinsip-prinsip konstruktivisme 

ialah sebagai berikut 

1. pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal 
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maupun secara sosial 

2. pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali 

dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar 

3. siswa aktif mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga terjadi 

perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, 

serta sesuai dengan konsep ilmiah 

4. guru berperan  membantu  menyediakan  sarana  dan  situasi  agar  

proses  konstruksi  siswa  berjalan mulus  

 

Berikut  ini  ciri-ciri  pembelajaran  konstruktivis , yaitu : 

a. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan 

yang telah ada sebelumnya 

b. Belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia 

c. Belajar  merupakan  proses  yang  aktif  dimana  makna  

dikembangkan  berdasarkan pengalaman 

d. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan (negosiasi) 

makna melalui berbagai informasi  atau  menyepakati  suatu  

pandangan  dalam  berinteraksi  atau  bekerja  sama dengan orang 

lain 

e. Belajar harus disituasikan dalam latar (setting) yang realistik, 

penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan 

kegiatan yang terpisah. (Yuleilawati, 2004:54) 

Belajar dengan kontruktivisme  adalah belajar yang melibatkan siswa 

secara aktif ikut serta dalam pembelajaran, baik dalam bentuk belajar 
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melalui pemecahkan masalah maupun dalam diskusi untuk 

mengemukakan ide-ide tentang materi yang sedang dipelajari. 

Kontruktivisme memfokuskan  pada peran siswa secara individu 

untuk membangun struktur kognitif mereka ketika 

menginterpretasikan pengalaman-pengalaman pada situasi belajar 

tertentu.  

Hal ini siswa akan belajar secara aktif mengamati suatu hal mengenai 

materi pelajaran, kemudian dengan diskusi siswa mencoba 

memecahkan masalah yang diamati yang dikaitkan dengan kondisi 

nyata pada diri siswa, sehingga siswa mampu mengemukakan ide-ide 

dalam upaya pemecahan masalah tersebut. Ini sesuai dengan filsafah 

konstruktivisme Mark Baldwin dan diperdalam oleh Jean Piaget 

dalam Sanjaya (2006: 13), menyatakan bahwa “Pengetahuan itu 

terbentuk bukan hanya dari objek semata, tetapi juga dari kemampuan 

individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang 

diamatinya. 

1.2. Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 

mengajar.  Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-

sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar 

dan pembelajaran formal lain, sedangkan mengajar meliputi segala 

hal yang guru lakukan di dalam kelas. 
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Hamalik (2001:54), pembelajaran adalah suatu sistem yang luas yang 

mengandung banyak aspek di dalamnya, diantaranya: a) profesi guru, 

b) pertumbuhan siswa sebagai organisme yang sedang berkembang, c) 

tujuan pendidikan dan pengajaran, d) kurkulum sekolah, e) 

perencanaan pengajaran, f) bimbingan sekolah, g) hubungan dengan 

masyarakat dan lembaga-lembaga.  Oleh karena itu pembelajaran 

merupakan sistem yang melibatkan berbagai aspek yang luas, bukan 

hanya guru, siswa, tujuan pembelajaran, tetapi juga hubungan dengan 

masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

 

Faturrohman (2007:13) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

mengandung sejumlah komponen yang meliputi tujuan, bahan 

pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber, dan evaluasi.   

Sedang Trianto (2009:17), pembelajaran merupakan aspek kegiatan 

manusia yang kompleks, yaitu usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

adalah suatu sistem yang kompleks yang didalamnya terkandung 

banyak aspek.  Tidak hanya guru, siswa, bahan, alat, materi, sumber 

dan evaluasi, tetapi juga menyangkut hubungan dengan lembaga-
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lembaga yang ada di sekitarnya untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

1.3. Pengertian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Banks (1990:3) mengenai IPS adalah: "The social 

studies is that part of elementary and high school curriculum 

which has the primary responsibility for helping students to 

develop the knowledge, skills, attitudes, and values needed to 

participate in the civic life of their local communities, the nation, 

and the world. While the other curriculum areas also help 

students to attain some skills needed to participate in a 

democratic society, the social studies is the only area that has the 

development of civic competencies and skills as its primary 

goal." 

 

Pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah bagian dari kurikulum 

sekolah dasar dan sekolah menengah yang memiliki tanggung jawab 

utama untuk membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan dunia. 

Sementara bidang kurikulum lainnya juga membantu siswa untuk 

mencapai beberapa keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi 

dalam masyarakat demokratis, pendidikan ilmu pengetahuan  sosial 

adalah satu-satunya daerah yang memiliki pengembangan kompetensi 

dan keterampilan sebagai tujuan utamanya. 

 

National Council for Social Studies (NCSS) dalam Somantri 

(2001:73), the term social studies is used to include history, 

economics, anthropology, sociology, civics, geography, and all 

modifications of subject whose content as well as aim is social.  

In all content definitions, the social studies is conceived as the 

subject matter of the academic disciplines somehow simplified, 

adapted, modified, or selected for school instruction. 
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Yang termasuk dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial 

diantaranya adalah sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, 

kewarganegaraan, geografi, dan semua modifikasi subjek yang isinya 

serta tujuannya adalah sosial. Dalam semua definisi isi, studi sosial 

dipahami sebagai subyek dari disiplin akademis yang telah 

disederhanakan, disesuaikan, diubah, atau dipilih untuk instruksi 

sekolah. 

 

Menurut Pargito (2010:18), Ilmu Pengetahuan Sosial adalah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan penelitian dengan cakupan 

yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi 

manusia di masa kini dan masa lalu.  

 

Somantri (2001:92) menyatakan bahwa pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (social studies) sebagai bentuk penyederhanaan, adaptasi dari 

disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia 

yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis 

untuk tujuan pendidikan.   

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pendidikan IPS adalah suatu 

program pembelajaran terpadu yang dikaji secara sistematik dari 

berbagai disiplin ilmu sosial, seperti: sejarah, ekonomi, antropologi, 

sosiologi, geografi, dan kewarganegaraan, yang disajikan secara 

ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan.  IPS juga memiliki 

tanggung jawab utama untuk membantu siswa dalam 
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mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai 

yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.   

 

1.4. Pembelajaran Ekonomi dalam IPS 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ilmu Ekonomi adalah ilmu 

mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang 

serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan) 

(Poerwodarminto, 2007:220).  Sedang Paul A. Samuelson dalam 

Sukirno (2002:9) menyatakan bahwa ilmu Ekonomi adalah suatu studi 

mengenai bagaimana masyarakat menentukan pilihannya, baik dengan 

mengunakan uang atau tidak menggunakan uang, dalam 

memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan memiliki alternatif 

penggunaan untuk menghasilkan barang kemudian 

mendistribusikannya baik untuk kebutuhan saat ini, atau besok kepada 

berbagai individu ataupun golongan masyarakat. 

 

Mata pelajaran ekonomi pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian 

integral dari IPS.  Pada tingkat menengah, ekonomi diberikan sebagai 

mata pelajaran tersendiri.  Mata pelajaran ekonomi bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan 

peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, 

terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, 

masyarakat, dan negara 
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2. Menampilkan sikap ingin tahu  terhadap sejumlah konsep ekonomi 

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi 

3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, 

rumah tangga, masyarakat, dan Negara 

4. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai ilmu-ilmu 

sosial mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang 

majemuk baik skala nasional maupun internasional. 

 

Mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan , meliputi 

kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi 

dalam lingkungan terdekat hingga lingkungan terjauh, meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: (1) perekonomian; (2) ketergantungan; (3) 

spesialisasi; (4) perkoperasian; (5) kewirausahaan; (6) akuntansi dan 

manajemen. 

 

Keberadaan ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu sangat 

diperlukan karena manusia selalu dihadapkan pada suatu pilihan 

dalam kehidupannya.  Oleh karena itu, dalam pembelajaran ilmu 

ekonomi harus selalu berupaya membantu siswa agar dapat 

menggunakan konsep-konsep dalam ilmu ekonomi untuk 

menganalisis persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan. 

Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam pembelajaran 

ekonomi diturunkan dari metode-metode ilmiah yang menekankan 
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pada analisis atas dasar logika yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran ilmu ekonomi.  Lima langkah pendekatan pemecahan 

masalah terdiri dari (1) mendefinisikan masalah; (2) 

menginventarisasi pilihan kebijakan atau keputusan yang mungkin 

dapat dilakukan; (3) menetapkan Kriteria atau tujuan dari alternative 

yang harus dicapai; (4) menganalisis konsekuensi dari setiap pilihan 

kebijakan atau keputusan, dengan menggunakan konsep-konsep 

ekonomi yang relevan dan menilai tiap pilihan sesuai dengan tujuan; 

(5) memutuskan alternative yang terbaik dan relative penting sesuai 

dengan hasil evaluasi mengenai tujua-tujuan yang berbeda. (Ekawati 

dan Zainuri, 2008) 

 

Sesuai dengan isi yang terkandung dalam ekonomi, memiliki beberapa 

karakteristik yang berbeda dengan karakteristik ilmu lainnya.  Dengan 

memahami karakteristik yang terdapat pada setiap ilmu tertentu akan 

memudahkan kita untuk mempelajarinya.  Beberapa karakteristik ilmu 

ekonomi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:   

1. Ilmu ekonomi berangkat dari fakta atau gejala ekonomi yang nyata.  

Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas 

sedangkan sumber-sumber ekonomi sebagai alat untuk memenuhi 

kebutuhan jumlahnya terbatas/langka.  Tidak terbatasnya 

kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber ekonomi tersebut 

dapat dijumpai dimana-mana.  Ilmu ekonomi mampu menjelaskan 

gejala-gejala tersebut sebab ilmu ekonomi dibangun dari dunia 

nyata. 
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2. Ilmu ekonomi mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan fakta 

secara rasional.  Agar manusia mampu membaca dan menjelaskan 

gejala-gejala ekonomi secara sistematis, maka disusunlah konsep 

dan teori ekonomi menjadi banngunan ilmu ekonomi.  Selain 

mempunyai persyaratan sistematis, ilmu ekonomi juga memiliki 

persyaratan keilmuan yang lain yaitu obyektif dan mempunyai 

tujuan yang jelas. 

3. Umumnya, analisis  yang digunakan dalam ilmu ekonomi adalah 

metode pemecahan masalah.  Metode pemecahan masalah cock 

digunakan dalam ilmu ekonomi sebab obyek dalam ilmu ekonomi 

adalah permasalahan dasaar ekonomi.  Permasalahan dasar 

tersebut yaitu barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara 

memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi.  Ketiga 

permasalahan dasar tersebut pada intinya berangkat dari adanya 

kelangkaan sumber-sumber ekonomi. 

4. Inti dari ilmu ekonomi adalah memilih alternative yang terbaik.  

Untuk mencapai kemakmuran manusia mempunyai banyak pilihan 

kegiatan.  Namun, dari sekian banyak pilihan kegiatan tersebut 

dapat dianalisis secara ekonomi sehingga dapat ditentukan 

alternatif pilihan mana yang paling optimal baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif.  Ilmu ekonomi dapat digunakan untuk 

menentukan alternative pilihan kegiatan ekonomi yang terbaik. 

5. Lahirnya ilmu ekonomi karena adanya kelangkaan sumber pemuas 

kebutuhan manusia.  Apabila sumber ekonomi keberadaaannya 
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melimpah (tidak langka), maka ilmu ekonomi tidakdiperlukan lagi 

bagi kehidupan manusia.  Demikian juga kalau penggunaan 

sumber ekonomi sudah tertentu (tidak dapat digunakan secara 

alternatif), ilmu ekonomi juga tidak diperlukan lagi. (Ekawati dan 

Zainuri, 2008) 

Ditingkat Sekolah Menengah Atas pelajaran Ekonomi merupakan 

bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial yang banyak mengalami 

perkembangan, hal ini didasari atas analisis dalam ilmu ekonomi 

yang lebih komplek dan memberi gambaran yang lebih lengkap 

mengenai kegiatan perekonomian baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta. 

Dalam garis besarnya analisis-analisis yang terdapat dalam ilmu 

ekonomi dapat dibedakan dalam 2 bentuk yaitu : 

1. Analisis teori mikro ekonomi. 

2. Analisis teori makro ekonomi. 

 

Bagian dari analisis ekonomi di atas merupakan isi dari 

pembahasan pelajaran ekonomi pada tingkat Sekolah Menengah 

Atas khususnya pada kelas X dan XI. Hal ini dipertegas dalan buku 

pedoman khusus pengembangan silabus dan penilaian kurikulum 

2004 Departemen Pendidikan Nasional Ditjen Dikdasmen 

menyebutkan karakteristik mata pelajaran ekonomi di tingkat 

Sekolah Menengah atas adalah sebagai berikut : 
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1. Mata pelajaran ekonomi berangkat dari fakta atau gejala 

ekonomi yang nyata 

2. Mata pelajaran ekonomi mengembangkann teori-teori untuk 

menjelaskan fakta secara rasional 

3. Analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi adalah metode 

pemecahan masalah 

4. Inti dari permasalahan ekonomi adalah memilih alternative 

yang terbaik 

5. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kelangkaan sumber pemuas 

kebutuhan manusia. 

 

Berdasarkan pembahasan pelaksanaan pembelajaran dan beberapa 

karakteristik yang terdapat pada ilmu ekonomi di atas, maka 

pembelajaran yang dilaksanakan harus memperhatikan 

karakteristik yang terdapat pada ilmu ekonomi.  Pelaksanaan 

pembelajaran yang memperhatikan karakteristik ilmu yang 

bersangkutan, akam lebih memudahkan proses pembelajaran.  Hal 

demikian akan menjadikan proses pembelajaran berlangsung secara 

optimal sehingga akan memberikan hasil belajar sebagaimana yang 

diharapkan. 

 

2 Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya telah 

direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  Tercapai atau tidaknya tujuan tersebut tergantung pada 
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bagaimana proses kegiatan tersebut.  Begitu juga dalam belajar dan 

pembelajaran, tingkat keberhasilan dalam belajar tergantung pada 

bagaimana kegiatan belajar dan pembelajaran berlangsung.  Untuk 

mengetahui baik tidaknya prestasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil 

belajarnya. 

 

Rohani (2004:179), penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat hasil 

belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah 

dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  

Dilanjutkan oleh Anwar (2005:8-9) yang menyatakan bahwa prestasi 

belajar bila dilihat dari tujuannya yaitu mengungkap keberhasilan 

seseorang dalam belajar.   

 

Tu’u (2004:75) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan.  Pada 

kesempatan yg sama, Tu’u (2004:75), menyatakan bahwa prestasi belajar 

ialah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan 

oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka 

yang diberikan oleh guru.   

 

Senada dengan Tu’u, Mappa (2001:2) menyatakan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam suatu mata pelajaran 

tertentu dengan menggunaan tes standar sebagai alat pengukur 

keberhasilan siswa.  Sedangkan Ngalim Purwanto (2001:25) menyatakan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar yang diberikan oleh guru 

kepada siswa dalam jangka waktu tertentu.   
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Menurut Faturrahman (2007:113), keberhasilan atau kegagalan 

dalam proses belajar mengajar merupakan sebuah ukuran dalam 

proses pembelajaran.  Apabila dirujuk pada rumusan operasional 

keberhasilan belajar, maka belajar dikatakan berhasil apabila 

diikuti ciri-ciri: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi,baik individu maupun kelompok 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) telah dicapai oleh siswa dengan baik secara individu 

maupun kelompok 

3. Terjadinya proses pemahaman materi secara sekuensial 

(sequential) mengantrakan materi ke tahap berikutnya.  

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan 

belajar dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar.  

Berdasarkan tujuan ruang lingkupnya, prestasi belajar dapat 

digolongkan pada beberapa jenis penilaian, yaitu a) tes 

formatif, b) tes sub formatif, c) tes sumatif. 

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, prestasi belajar adalah hasil 

belajar yang dicapai oleh seseorang atau siswa dalam suatu mata 

pelajaran tertentu atas penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

ditunjukkan dalam bentuk nilai dan angka (huruf) yang didapat setelah 

siswa mengikuti tes yang diberikan guru dalam jangka waktu tertentu. 

 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ilmu Ekonomi adalah ilmu 

mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang 

serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan) 

(Poerwodarminto, 2007:220).  Sedang Paul A. Samuelson dalam Sukirno 

(2002:9) menyatakan bahwa ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai 

bagaimana masyarakat menentukan pilihannya, baik dengan 

mengunakan uang atau tidak menggunakan uang, dalam memanfaatkan 

sumber daya yang terbatas dan memiliki alternatif penggunaan untuk 

menghasilkan barang kemudian mendistribusikannya baik untuk 
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kebutuhan saat ini, atau besok kepada berbagai individu ataupun 

golongan masyarakat. 

 

Berdasarkan definisi-definisi para pakar tentang prestasi belajar dan ilmu 

Ekonomi di atas, bahwa prestasi belajar Ekonomi adalah hasil yang 

dicapai oleh siswa yang diberikan oleh guru selama mengikuti pelajaran 

Ekonomi yang dapat dilihat dalam bentuk angka atau nilai yang 

dihasilkan setelah mengerjakan tes atau tugas. 

 

3 Aktivitas Belajar 

 

Poerwadarminta (2007:26) mengemukakan bahwa aktivitas adalah suatu 

kegiatan yang diharapkan pada suatu tujuan, pada kegiatan ini individu 

terlebih dahulu meninjau tujuan yang akan dicapainya dan ia memeang 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, Ibrahim 

(2003:27), Aktivitas merupakan salah satu hal yang menjadi ciri dari 

proses belajar mengajar di kelas.  Belajar merupakan perbuatan dan 

sekaligus proses yang membuat anak didik aktif, sedang mengajar 

merupakan upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar.  Dalam 

proses pembelajaran siswa yang menjadi subyek, merekalah pelaku 

kegiatan belajar.  Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan 

belajar, maka guru hendaknya merencanakan kegiatan belajar yang 

menuntut siswa banyak melakukan aktivitas belajar.  Aktivitas yang 

dilakukan siswa kendaknya menarik minat siswa, dibutuhkan dalam 

perkembangannya, serta bermanfaat bagi masa depannya. 
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Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada aktivitas yang 

dilakukan selama proses pembelajaran.  Gie dalam Junaidi (2007) 

menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah segenap rangkaian kegiatan 

atau aktivitas secara sadar yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan 

perubahan dalam dirinya, berupa perubahan pengetahuan atau kemahiran 

yang sifatnya tergantung pada sedikit atau banyaknya perubahan.   

 

Aktivitas belajar dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 

penting.  Hal ini sesuai dengan Sadirman (2001:99) yang menyatakan 

bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas 

belajar itu tidak akan mungkin berlangsung dengan baik.  Aktivitas dalam 

proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, 

mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang 

dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar.  Selanjutnya, Sudjana 

(2005:105) mengungkapkan bahwa kegiatan atau aktivitas belajar sebagai 

proses terdiri atas 6 unsur, yaitu:  tujuan belajar, peserta didik yang 

termotivasi, tingkat kesulitan belajar, stimulus dai lingkungan, peserta 

didik yang memahami situasi, dan pola respon peserta didik. 

 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa aktivitas merupakan 

kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau usaha 

yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuan.  Aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan oleh individu selalu berorientasi pada tujuan.  

Individu melakukan aktivitas apabila ada dorongan yang menuntutnya 
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untuk bertindak, sehingga aktivitas berfungsi untuk mendorong seseorang 

dalam melakukan kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang akan 

dicapai.  Sedang aktivitas belajar adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran agar mendapatkan pengetahuan atau 

kemahiran untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.  Aktivitas dalam 

proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, 

mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang 

dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. 

 
Aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran sangat 

beragam dan memiliki karakter tersendiri.  Paul B. Dierich dalam Nasution 

(2004:9) membagi aktivitas belajar dalam delapan kelompok: 

1. Kegiatan Visual (Visual Activities) 

Membaca, melihat, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan Lisan (Oral Activities) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3. Kegiatan Mendengarkan (Listening Activities) 

4. Kegiatan Menulis (Writing Activities) 

5. Kegiatan Menggambar (Drawing Activities) 

6. Kegiatan Metrik (Motor Activities) 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan 

berkebun. 

7. Kegiatan Mental (Mental Activities) 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan. 

8. Kegiatan Emosional (Emotional Activities) 

Menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup, 

dan sebagainya. 
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Sesuai pendapat di atas, aktivitas belajar dibagi atas beberapa kelompok 

yaitu, kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, metrik, 

mental, dan emosional. 

 

Adanya perubahan paradigma pendidikan saat ini menuntut dilakukannya 

perubahan proses pembelajaran di dalam kelas. Peran guru saat ini 

diarahkan untuk menjadi fasilitator yang dapat membantu siswa dalam 

belajar, bukan sekedar menyampaikan materi saja. Guru harus mampu 

melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajara secara optimal. Menurut 

Rusman (2011: 323) pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa mampu mengaktualisasikan kemampuannya 

di dalam dan di luar kelas.  Keaktivan siswa dalam belajar akan membuat 

siswa lebih mudah mendapatkan dan memahami suatu pengetahuan. 

 

4 Teori Motivasi 

Menurut Makmun ( 2003 : 37 ) motivasi adalah suatu kekuatan ( power ) 

atau tenaga ( forces ) atau daya ( energy ),  atau suatu keadaan yang 

kompleks ( a complex state ) dan kesiapsediaan ( preparatory  set ) dalam 

diri individu ( organisme ) untuk bergerak ( to move, motion, motive ) ke 

arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari.   

 

Pendapat lain, Woolfolk dalam Kurman (2010:95) motivation is usually 

defined as an internal state that arouses, directs, and maintains behavoiur, 

(motivasi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu yang bersifat internal 

yang dapat membangkitkan secara langsung dan memelihara perilaku.  



37 

 

Maksudnya adalah segala tindakan yang dapat membangkitkan, 

melakukan dan memelihara  perilaku agar dapat merubah atau memelihara 

suatu perilaku). 

 

Brophy dalam Rudito (2005:20) menjelaskan bahwa motivation is 

hypothetical construct use to explain initation, direction, intensity, 

and persistence of goal-directed behavior.  In subsumes concepts 

such as need for achievement (“ I want to do well on the final”), 

need for affiliation (“I want to work with my friends”), incentive 

(“reward or punishment”), habit (“I never take a study until 11 

pm”), discrepancy (“how could I, have lied to my friend/”), and 

curiosity (“that seem to work, but why wonder why?”).  

Selanjutnya, Brophy menjelaskan, cognitive theories of motivation 

emphasis that how people think about what is happening to them is 

as important a determinant of subsequent behavior as the objective 

reality of what this place. 

 

Terjemahan bebas di atas, teori-teori motivasi kognitif menekankan 

bagaimana manusia berfikir tentang apa yang terjadi pada diri mereka 

sebagai suatu yang penting yang menentukan perilaku selanjutnya dalam 

kondisi obyektif yang dialaminya.  Jadi, motivasi berhubungan dengan 

perilaku.  Misalkan, dalam pendidikan di sekolah guru memegang peranan 

penting dalam merekayasa imbalan terutama nilai. 

 

Menurut Keller dalam Heinich (2002:51) motivation is an internal 

state leads people to choose to work toward or against certain goal 

and experiences.  It defines what people will do rather than what 

they can do. 

Motivation can be categorized as both intrinsic and extrinsic.  

Intrinsic motivations are generated by aspects of the experiences or 

task itself, such as challenge a curiosity.  Extrinsic motivations are 

generated by faktors not directly related to the experiences or task, 

such as grades or recognition. 

 

Motivasi adalah keadaan internal dimana seseorang memilih untuk bekerja 

ke arah atau melawan tujuan dan pengalaman tertentu. Hal ini mengacu 
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pada apa yang seseorang akan lakukan daripada apa yang mereka dapat 

lakukan. 

 

Motivasi dapat dikategorikan sebagai intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi 

intrinsik yang dihasilkan oleh aspek-aspek pengalaman atau tugas itu 

sendiri, seperti tantangan, rasa ingin tahu. Motivasi ekstrinsik dihasilkan 

oleh faktor-faktor tidak secara langsung berhubungan dengan pengalaman 

atau tugas, seperti nilai atau pengakuan. 

 

Keller dalam Heinich (2002: 52)  describes 4 (four) essential aspect of 

motivation, there are: 

a. Attention.  Refer to whether student perceive the instruction as 

interesting and worthy of their consideration. 

b. Relevance.  Refer to whether student perceive the instruction as 

meeting some personal need or goal. 

c. Confidence.  Refer to whether student expect to success based on 

their own effort. 

d. Satisfaction.  Refer to the intrinsic and extrinsic rewards students 

receive from the instruction. 

 

 

Keller menjelaskan 4 (empat) aspek penting dari motivasi, yaitu: 

a. Perhatian. Mengacu pada apakah siswa memahami instruksi yang 

menarik dan layak mereka pertimbangan. 

b.  Relevansi. Mengacu pada apakah siswa memahami instruksi yang 

memenuhi beberapa kebutuhan atau tujuan pribadi. 

c. Keyakinan. Mengacu pada apakah siswa berharap untuk keberhasilan 

berdasarkan usaha mereka sendiri. 

d. Kepuasan. Mengacu pada imbalan intrinsik dan ekstrinsik siswa 

menerima dari instruksi. 
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5 Motivasi Belajar 

 

Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, seseorang 

tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. Selanjutnya, orang 

akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya. Maslow (1970) 

membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi sebagai berikut. 

1. Kebutuhan fisiologis: kebutuhan yang dasariah, misalnya rasa lapar, 

haus, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen, dan kebutuhan jasmani 

lainnya. 

2. Kebutuhan akan rasa aman: mencakup antara lain keselamatan dan 

perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. 

3. Kebutuhan sosial: mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan 

dimiliki, kasih sayang, diterima-baik, dan persahabatan. 

4. Kebutuhan akan penghargaan: mencakup faktor penghormatan internal 

seperti harga diri, otonomi, dan prestasi; serta faktor eksternal seperti 

status, pengakuan, dan perhatian. 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri: mencakup hasrat untuk makin menjadi 

diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut 

kemampuannya.  

 

David McClelland (dalam Maslow, 1970) mengusulkan tiga motif 

kebutuhan, yakni: afiliasi (kebutuhan sosial), kekuasaan (keinginan untuk 

mempengaruhi dan mengendalikan orang lain), dan pencapaian prestasi 

(keinginan untuk memenuhi kegiatan yang bernilai).  
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Motivasi sangat bermakna dalan sebuah proses belajar mengajar. Selain 

dari dalam diri,  keberhasilan siswa dalam belajar salah satunya juga 

tergantung pada usaha guru dalam membangkitkan motivasi siswanya 

untuk belajar.  Motivasi akan menyebabkan terjadinya perubahan energi 

pada diri manusia.  Motivasi dapat dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga orang mau dan ingin 

melakukan sesuatu..  motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar, 

tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri siswa.  Sehingga motivasi dalam 

kegiatan belajar adalah sebagai keseluruhan daya pengerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar tercapai. 

(Sardiman,2001:73) 

 

Dimyati dan Mudjiono (2006:80), berpendapat bahwa motivasi  

dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar.  Dalam 

motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, 

menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku 

individu dalam belajar.  

 
 
Sedang menurut Slameto (2003:170), motivasi adalah suatu proses yang 

menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum 

dari tingkah laku manusia. Menurut Elliott, et.al. (1996) motivasi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

(Jamaluddin, 2005:71).  Hal ini ditegaskan oleh Houston (1985) bahwa 

motivasi merupakan faktor yang memprakarsai, memperkuat, dan 

mempertahankan perilaku. 
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Sesuai dengan pendapat para ahli di atas, bahwa motivasi adalah 

kemampuan memberikan semangat pada diri sendiri maupun kepada siswa 

guna melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat.  Dalam hal ini 

terkandung adanya unsur harapan dan optimisme yang tinggi, sehingga 

memiliki kekuatan semangat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, 

misalnya dalam hal belajar.  Jadi, motivasi belajar adalah kemampuan atau 

semangat untuk melakukan proses belajar, dengan motivasi yang tinggi, 

diharapkan akan meraih prestasi belajar yang memuaskan. 

Adapun indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

(1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) 

adanya pengharagaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seorang siswa dalam belajar dengan baik, (Uno, 2006: 31). 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsik adalah adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Kedua faktor 

tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang 

berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan 

semangat.   

Sardiman (2001:90), mengemukakan bahwa ada beberapa cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu:  
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(a) memberi angka (simbol dari nilai kegiatan belajarnya);  (b) hadiah;   

(c) saingan/kompetensi;  (d) ego-involvement;  (e) memberi ulangan;  

(f) mengetahui hasil;  (g) pujian;  (h) hukuman; (i)  hasrat untuk belajar;  

(j)  minat;  (k)  tujuan yang diakui 

 

 

Motivasi belajar seorang siswa dapat dibangkitkan dengan mengusahakan 

agar siswa memiliki motif intrinsik dan motif ekstrinsik dalam belajar.  

Adapun cara menimbulkan motif intrinsik antara lain sebagai berikut: 

a. Memahami manfaat-manfaat yang diperoleh dari setiap pelajaran 

b. Memilih bidang studi yang paling disenangi dan paling sesuai dengan 

minat 

c. Memilih jurusan bidang studi yang sesuai dengan bakat pengetahuan 

d. Memilih bidang studi yang paling menunjang masa depan 

 

Selanjutnya, cara membangkitkan motif ekstrinsik dapat dilakukan dengan 

memiliki berbagai keinginan yang perlu dimiliki untuk membangkitkan 

motivasi belajar, diantaranya sebagai berikut: 

a. Keinginan mendapat nilai ujian yang baik 

b. Keinginan menjadi juara kelas atau juara umum 

c. Keinginan naik kelas atau lulus ujian 

d. Keinginan menjaga harga diri atau gengsi 

e. Keinginan untuk menang bersaing dengan orang lain 

f. Keinginan menjadi siswa teladan 

g. Keinginan untuk dapat memenuhi persyaratan dalam memasuki 

pendidikan lanjutan 

h. Keinginan untuk menjadi sarjana 

i. Keinginan untuk dikagumi sebagai orang yang berprestasi 

j. Keinginan untuk menutupi atau mengimbangi kekurangan 

tertentu yang ada dalam diri sendiri 
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k. Keinginan untuk melaksanakan anjuran/dorongan dari orang lain 

seperti orangtua, kakak, teman akrab, guru dan orang lain yang 

disegani serta mempunyai hubungan erat (hakim, 2000:30-31) 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas, bahwa 

motivasi belajar dapat ditimbulkan dengan beberapa cara, diantaranya: 

a. Membangkitkan rasa ingin tahu siswa 

b. Memberikan umpan balik pada siswa 

c. Mengetahui dan memahami tingkat kemampuan siswa yang berbeda-

beda 

d. Memberikan angka, hadiah, pemberian pujian dan hukuman, adanya 

semangat dan ego-involvement, memberi ulangan dan mengetahui 

hasilnya, adanya hasrat belajar, minat, dan tujuan yang diakui 

e. Memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

 

Menurut Sardirman (2001:83), ada tiga fungsi motivasi, yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

 

Selanjutnya menurut Hamalik (2001:162), salah satu fungsi motivasi ialah 

mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan.  Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. 
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Berdasarkan dua definisi di atas bahwa fungsi motivasi adalah sebagai 

penggerak manusia untuk berbuat sesuatu, menentukan arah perbuatan dan 

menyeleksi perbuatan tersebut. 

 

Adapun pembagian motivasi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, seperti 

yang dikemukakan Hamalik (2001:162) sebagai berikut: 

a. Motivasi Intrinsik (motivasi Murni) 

Yaitu motivasi yang tercakup di dalam situasi belajar dan menemui 

kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan murid.  Motivasi intrinsik 

adalah motivasi yang hidup dalam diri siswa dan berguna dalam 

situasi belajar yang fungsional.  Jadi, motivasi ini timbul tanpa 

pengaruh dari luar. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar 

situasi belajar, seperti ijazah, tingkatan hadiah, mendali 

pertentangan, dan hukuman.  Motivasi ini tetap diperlukan di 

sekolah, sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya sesuai denan 

kebutuhan siswa. 

 

 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sumarni  

(http://belajarpsikologi.com/macam-macam-motivasi-belajar/), 

menurutnya motivasi digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Motivasi Intrinsik 

Yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang.  Misalnya, 

keinginan untuk memperoleh keterampilan tertentu, memperoleh 

informasi, keinginan berprestasi, ingin menjadi yang terbaik, 

keinginan diterima orang lain,dan sebagainya. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Yaitu motivasi yang muncul dari luar diri seseorang.  Motivasi ini 

sangat diperlukan oleh siswa, karena tidak semua pelajaran yang 

ada di sekolah menarik bagi siswa.  Motivasi ini dapat berupa 

pujian, hadiah, persaingan, dan hukuman. 

 

 

Berdasarkan definisi di atas, bahwa motivasi dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-motivasi-belajar/
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dipengaruhi oleh pihak lain yang biasa di sebut motivasi intrinsik dan 

motivasi yang berasal dari luar individu yang dapat dipengaruhi oleh pihak 

lain atau motivasi ekstrinsik.  

 

 
 

6 Media Pembelajaran Surat Kabar 

Heinnich dkk (2002:9) menjelaskan, a medium is a means of 

communication and source of information.  Derived from the latin 

word meaning “between”, the term refers to anything that carries 

information between source and receiver, example include film, 

television, diagrams, printed materials, komputers, and instructors.  

These are considered instructional media when they carry 

messages with an instructional purpose.  

 

 

Medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan 

penerima.  Jadi televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang 

diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media 

komunikasi.  Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran, maka media tersebut disebut media pembelajaran. 

 

Gerlach n Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  Dalam pengertian ini, 

guru, buku cetak, dan lingkungan sekolah adalah media.  Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual dan verbal. Arsyad (2002:3)  Senada dengan hal 

tersebut, Gagne’ dan Briggs dalam Arsyad (2002:4) secara 

implicit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat 

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, 

video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar, grafik, televise, dan komputer.  Dengan kata lain,  media 

adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi 
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instruksional di lingkungan siswa yang dapat merancang siswa 

untuk belajar. 

 

 

Dilain pihak, National Education Association memberikan definisi media 

sebagai bentuk –bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-visual 

dan peralatannya; dengan demikian, media dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, atau dibaca. Arsyad (2002:5) 

 

Sesuai dengan pendapat para ahli di atas, media adalah alat atau sarana 

baik dalam bentuk tercetak maupun audio-visual yang digunakan sebagai 

perantara yang menghubungkan antara sumber dan penerima informasi 

yang dapat membangun kondisi si penerima pesan.  Media pembelajaran 

adalah alat atau sarana yang mengandung nilai instruksional yang dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam proses belajar dan pembelajaran. 

 

Adapun manfaat media menurut Arsyad adalah sebagai berikut: 

1. dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga 

dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu; 

a. obyek yang terlalu besar untuk ditampilkan diganti dengan 

gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model 

b. obyek yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera disajikan 

dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar 

c. kejadian langka di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan 

tahun ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide 

d. obyek rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara 

konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer 

e. kejadian yang membahayakan dapat disimulasikan dengan 

media seperti komputer, film, dan video 

f. peristiwa alam atau proses yang memakan waktu lama disajikan 

dengan teknik-teknik rekaman. 

4. dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 
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terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungannya misalnya melalui karyawisata. 

(Arsyad, 2002:26-27) 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran akan lebih menarik perhatian dan minat 

siswa dalam proses belajar dan pembelajaran.  Ketertarikan siswa terhadap 

pelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar karena pembelajaran 

menjadi lebih bervariasi tidak hanya secara verbal tetapi juga secara audio 

atau audio-visual.  Perhatian dan pengetahuan siswa serta hasil belajar 

siswapun semakin meningkat. 

 

Heinich (2002:216)  menyatakan bahwa printed materials include text   

books, fiction and non-fiction books, booklets, pamplets, study guides, 

manuals, newspapers and worksheet, as well as word processed 

documents prepare by students and teachers. 

Bahan cetak termasuk buku-buku teks, buku-buku fiksi dan non-fiksi, 

booklet, pamplets, panduan belajar, manual, koran dan lembar kerja, serta 

mempersiapkan dokumen yang diproses oleh siswa dan guru. 

 

Lebih lanjut, Heinich (2002:216) menyatakan bahwa ada beberapa 

keuntungan dari media cetak yaitu: 

a. Avaibility.  Printed materials are readily available on a variety of 

topics and in many different formats. 

b. Flexibility.  They are adapted to many purposes and may be used 

in any lighted environment. 

c. Portability.  They are easily carried from place to place and do not 

require any equipment or electricity. 

d. User friendly.  Properly designed printed materials are easily to 

use, not requiring specials effort to “navigate” through. 
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e. Economical.  Printed materials are relatively inexpensive to 

produce and purchase and can be re-used.  In fact, some may be 

obtained free. 

 

a. Ketersediaan. bahan cetak yang tersedia pada berbagai topik dan dalam 

berbagai format. 

b.  Fleksibel. Mereka disesuaikan dengan berbagai tujuan dan dapat 

digunakan dalam semua keadaan. 

c.  Mudah Dibawa. Mereka mudah dibawa dari satu tempat ke tempat 

dan tidak memerlukan peralatan atau listrik. 

d. Mudah Digunakan. Bahan cetak yang dirancang mudah untuk 

digunakan, tidak memerlukan upaya khusus untuk "menavigasi" . 

e.  Ekonomis. Bahan cetak yang relatif murah untuk memproduksi dan 

membeli dan dapat digunakan kembali. Bahkan, beberapa dapat 

diperoleh gratis. 

 

7 Surat Kabar Sebagai Media Pembelajaran 

Surat kabar adalah media komunikasi masa dalam bentuk cetak yang tidak 

perlu diragukan lagi peranan dan pengaruhnya terhadap masyarakat 

pembaca pada umumnya. Ditinjau dari segi isinya, surat kabar atau 

majalah dapat dibedakan menjadi surat kabar dan majalah umum dan surat 

kabar dan majalah sekolah. Fungsi surat kabar dan majalah adalah: 

mengandung bahan bacaan hangat dan aktual, memuat data terakhir 

tentang hal yang menarik perhatian, sebagai sarana belajar menulis artikel, 

memuat bahan kliping yang dapat digunakan sebagai bahan display untuk 

papan tempel, memperkaya perbendaharaan pengetahuan, meningkatkan 

kemampuan membaca kritis dan keterampilan berdiskusi. 
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Surat kabar adalah salah satu alat informasi dan komunikasi yang berisi 

pemberitaan dari kejadian, peristiwa, ide pemikiran/ gagasan dari 

permasalahan dan pengetahuan yang tengah terjadi dalam masyarakat (up 

to date) dengan bahasa penyampaian yang jelas dan terbuka. Dalam 

penyampaian informasi, surat kabar biasanya menyertakan penekanan dan 

penjelasan dengan menambahkan gambar atau cuplikan foto peristiwa 

yang terjadi sebagai daya tekan dan juga berfungsi sebagai daya tarik bagi 

pembaca. Disebut surat kabar karena isi dan format tulisan pada lembaran 

tersebut seperti halnya sebuah surat yang memberikan informasi peristiwa 

dan pengetahuan, akan tetapi informasi yang tertulis disebarkan kepada 

masysrakat umum sebagai sebuah pemberitaan /pengabaran. Karena 

bentuk dan proses pembuatannya secara berulang-ulang dalam jumlah 

yang besar (copy) yang dilakukan oleh mesin pencetak, maka surat kabar 

dapat juga disebut sebagai alat informasi dan komunikasi cetak. Adapun 

fungsi dari surat kabar sebagai alat yang dapat memberikan informasi dan 

juga sebagai akses penghubung masyatrakat, pada akhirnya surat kabat 

juga dapat disebut sebagai sebuah media. 

 

Sering ditemukan kerancuan dan kesalahan dalam pengertian dan 

pendiskripsian antara media dan media pembelajaran. Media adalah wadah 

dan wahana dari pesan/ informasi oleh sumbernya akan diteruskan kepada 

sasaran pesan tersebut (Suparman, 2001:177). Sedangkan media 

pembelajaran adalah Alat/ seperangkat alat yang dapat digunakan sebagai 

perantara komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan interaksi proses 
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dan hasil pembelajaran (Association for Education and Communication 

Technology/ AECT, dikutip Utomo 1995:12). Dari pengertian tersebut, 

ternyata selain sebagai sebuah media secara umum, surat kabar juga dapat 

berfungsi sebagai media pembelajaran karena definisi dari media 

pembelajaran telah terdapat didalamnya, hanya dengan menghadirkan 

surat kabar dalam proses belajar mengajar, akan memberikan pergeseran 

makna yang lebih bermakna pada surat kabar, yaitu dari sekedar media 

menjadi media pembelajaran. (Falidan : 2009) 

 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah media 

pembelajaran surat kabar (Surat kabar), karena surat kabar lebih mudah di 

dapat dan lebih ekonomis.  Surat kabar dapat dijadikan media 

pembelajaran.  Dari surat kabar, kita bisa memperoleh gambar atau artikel 

yang bisa dipakai dalam pembelajaran.  Misalnya, siswa diperintahkan 

mencari artikel yang terdapat dalam surat kabarsesuai dengan materi yang 

sedang diajarkan.  Kemudian siswa dituntut untuk memberi tanggapan 

terhadap artikel yang berhasil mereka temukan. 

 

Langkah-langkah yang harus diambil guru agar surat kabar dan majalah 

berfungsi dengan baik adalah: membangkitkan motivasi membaca, 

memberi tugas-tugas yang kontekstual, tampilkan kliping-kliping siswa 

yang bagus agar menarik minat siswa yang lain, mengadakan diskusi 

dengan topik berkaitan dengan isi surat kabar dan memberikan 

penghargaan yang wajar atas karya para siswa. 

 ( Santyasa: 2007)  
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Adapun nilai dan manfaat media surat kabar dalam upaya peningkatan 

pemahaman dalam menanggapi peristiwa saat proses pembelajaran adalah: 

a) Meletakkan dasar kongkret dalam berfikir. 

b) Mengurangi verbalisme. 

c) Memperbesar perhatian siswa. 

d) Membuat proses pembelajaran lebih bermakna. 

e) Memberikan pengalaman belajara yang nyata (Falidan : 2009) 

 

Dengan melihat isi dari pembahasan pelajaran ekonomi yang ada pada 

tingkat Sekolah Menengah Atas yang mengacu pada analisis teori 

mikroekonomi dan makro ekonomi, maka pemakaian media pembelajaran 

dengan surat kabar dapat mendukung guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas. Hal tersebut dikarenakan: 

1. Surat kabar telah memasyarakat sedangkan media  elektronik telah 

dikuasai oleh siswa. 

2. Surat kabar menyampaikan beragam informasi. 

3. Informasi yang diperoleh dari surat kabar lebih cepat dan faktual . 

 

Adapun  dampak pemakaian surat kabar dalam kegiatan pembelajaran 

adalah : 

1. Proses belajar mengajar dapat lebih bervariatif. 

2. Pemahaman siswa terhadap materi ekonomi dapat lebih baik karena 

didukung oleh fakta yang dapat dipelajari dari media massa. 
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SMA Negeri 1 Pagelaran menggunakan beberapa surat kabar dalam 

pembelajaran, yaitu: Harian Pagi Radar Lampung, Harisn Pagi Radar 

Tanggamus, Surat Kabar Tribun Lampung,  dan Surat Kabar Lampung 

Ekspres.  Diantara surat kabar tersebut terdapat surat kabar yang baru 

namun ada pula surat kabar terbitan lama yang terkadang masih tetap 

dipakai dalam pembelajaran.   Surat kabar yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Harian Pagi Radar Tanggamus, karena jumlah surat kabar yang 

cukup memadai untuk diberikan kepada siswa. 

 

8 Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Belajar 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi. 

Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun dan 

memiliki dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses belajar 

pembelajaran. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal 

yang perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah.  Dalam hal 

belajar siswa akan berhasil jika dalam dirinya sendiri ada kemauan untuk 

belajar dan keinginan atau dorongan untuk belajar, karena dengan 

peningkatan motivasi belajar maka siswa akan tergerak, terarahkan sikap 

dan perilaku siswa dalam belajar. 

 

S o e ma n t o   (Hamdu :2011 ) menyebutkan, pengenalan seseorang 

terhadap prestasi belajarnya adalah penting, karena dengan mengetahui 

hasil-hasil yang sudah dicapai maka siswa akan lebih berusaha 

meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan demikian peningkatan prestasi 

belajar dapat lebih optimal karena siswa tersebut merasa termotivasi untuk 
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meningkatkan prestasi belajar yang telah diraih sebelumnya. 

 

Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran 

sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran tertentu (Nashar, 2004:11). Siswa yang bermotivasi tinggi 

dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi 

pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan 

upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang 

diperolehnya. 

 

Menurut Clayton Alderfer (dalam Nashar,2004:42) Motivasi belajar 

adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang 

didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik 

mungkin.  Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan 

dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam 

motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan dan mengarahkan s i ka p  s e r t a  p e r i l a ku  p a d a  i n d i vi d u  

b e l a j a r. 

 

9 Pengaruh Aktivitas terhadap Prestasi Belajar 

Aktivitas belajar itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk 

mendapatkan prestasi belajar yang maksimum. Ketika peserta didik pasif, 

atau hanya menerima dari pengajar, ada kecenderungan untuk cepat 

melupakan apa yang telah diberikan. Jika belajar hanya mengandalkan 

indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan, padahal hasil belajar 

seharusnya disimpan sampai waktu yang lama. Kenyataan ini sesuai 
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dengan kata-kata mutiara yang diberikan oleh seorang filosof kenamaan 

dari Cina, Konfusius sesuai yang dikutip Zaini (2008 :14). Dia 

mengatakan: Apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya 

ingat dan apa yang saya lakukan saya faham. 

 

Keaktivan siswa dalam proses belajar mengajar akan menyebabkan 

terjadinya interaksi antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa.  

Hal tersebut dapat menimbulkan suasana kelas yang nyaman dan kondusif, 

dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya 

semaksimal mungkin.  Aktivitas yang timbul pada siswa akan membantu 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan berpengaruh pada 

peningkatan prestasi belajar. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan masalah dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Henry Mahatma Jaya H (2006:116), dari hasil penelitian nya di SMA 

UTAMA 2 Bandar Lampung menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif, cukup erat, dan signifikan antara sikap siswa terhadap 

pelajaran, motivasi belajar, dan aktivitas belajar secara bersama-sama 

dengan prestasi belajar matematika dengan koefisien korelasi sebesar 

0,539 

2. Zahara (2006:92), yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu dengan koefisien korelasi sebesar 0,364 
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3. Slamet (2000:107), bahwa penggunaan media power point dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Hal 

ini terlihat dari adanya peningkatan rata-rata aktivitas belajar secara 

signifikan dari siklus 1 ke siklus 4 sebesar (12%), dan adanya peningkatan 

rata-rata prestasi belajar secara signifikan dari siklus 1 ke siklus 4 sebesar 

11,2%. 

4. Irawan (2011), menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

surat kabar sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar siswa.  

 

C. Kerangka Pikir 

Prestasi belajar Ekonomi adalah hasil dari belajar Ekonomi.  Hasil belajar dari 

masing-masing siswa tentunya tidak sama hal tersebut dipengaruhi oleh 

pemanfaatan media pembelajaran surat kabar, tetapi pemanfaatan media 

pembelajaran surat kabar bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi 

prestasi belajar, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor motivasi dan aktivitas 

belajar siswa. 

 

Pemanfaatan media pembelajaran surat kabar dalam proses pembelajaran 

merupakan hal yang mempengaruhi prestasi.  Dalam pemanfaatan media 

pembelajaran surat kabar, siswa tidak hanya mendengarkan apa yang 

diungkapkan oleh guru saja, tetapi juga siswa aktif dalam pembelajaran seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, sehingga menumbuhkan  

motivasi dan aktivitas belajar siswa.   
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Meningkatnya motivasi dan aktivitas belajar siswa diduga akan meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  Pemanfaatan media pembelajaran surat kabar dalam 

pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa, dan 

dengan meninngkatnya motivasi dan aktivitas belajar diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pula.  Dengan demikian, diperkirakan 

pemanfaatan media pembelajaran surat kabar mempengaruhi peningkatan 

aktivitas belajar dan motivasi belajar siswa serta prestasi belajar.  Peningkatan 

motivasi dan aktivitas pun mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah: 

  

         P3 

 P1 

 

         P5     

  

    

 

   P2 P4 

  

 

Gambar 3.1. Pengaruh Pemanfaatan media pembelajaran surat kabar 

dalam Meningkatkan Motivasi dan aktivitas Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

Keterangan: 

 Garis dengan dua anak panah yang menghubungkan antara 

X2 dan X3 , dalam Path Analysis bukan menunjukkan adanya 

hubungan, tetapi sebagai syarat analisis, bahwa keduanya 

harus independen/tidak ada hubungan antar x yang signifikan 

(Imam Ghazali, 2005, Structure Equation Modelling, 

Semarang: Undip Press)   

 P = Path (Jalur) 

Sumber: Jamaluddin Idris (2005:96) 

 

 

 

Pemanfaatan media 

pembelajaran surat 
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Belajar (X2) 

Aktivitas 

Belajar (X3) 

Prestasi Belajar 

(Y) 
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D. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1 ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran 

surat kabar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2 ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran 

surat kabar dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

3 ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar Ekonomi siswa. 

4 ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas belajar terhadap prestasi 

belajar Ekonomi siswa. 

5 ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran 

surat kabar terhadap prestasi belajar Ekonomi siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Pagelaran Tahun Ajaran 2009-2010. 

6 ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran 

surat kabar dan motivasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran Ekonomi 

siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pagelaran tahun ajaran 2012/2013 

7 ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran 

surat kabar dan aktivitas  terhadap prestasi belajar mata pelajaran Ekonomi 

siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pagelaran tahun ajaran 2012/2013 

 


