
 

 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan masalah yang kompleks dalam kelompok karena 

kebutuhan dan keinginan setiap anggota berbeda-beda dan berkembang atas 

dasar proses belajar yang berbeda pula. Motivasi dapat ditimbulkan baik oleh 

faktor internal maupun eksternal tergantung darimana suatu kegiatan dimulai. 

Kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan 

motivasi internal. Begitu juga dalam suatu kelompok, setiap individu memiliki 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda dan unik. 

 

Menurut Sardiman (2008 : 73), 

“ motivasi berasal dari kata motiv yang diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motiv dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motiv dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Dengan demikian 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif pada 

saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan atau mendesak.” 

 

 

Menurut Higard Atkinson, terdapat beberapa jenis motif yang ada pada diri 

manusia sebagai faktor pendorong dari perilaku manusia, antara lain: 
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a. Motif Kekuasaan 

Merupakan kebutuhan manusia untuk memanipulasi manusia lain melalui 

keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Motif kekuasaan dapat bersifat 

negative yang berkaitan dengan kekuasaan seseorang dan positif yang 

berkaitan dengan kekuasaan social. 

b. Motif Berprestasi 

Merupakan keinginan atau kehendak untuk menyelesaikan suatu tugas 

secara sempurna, atau sukses dalam situasi persaingan.  

c. Motif Bergabung 

Merupakan kebutuhan untuk berada bersama orang lain. 

d. Motif Keamanan 

Merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari hambatan atau gangguan 

yang akan mengancam keberadaannya. 

e. Motif Status 

Merupakan kebutuhan manusia untuk mencapai atau menduduki tingkatan 

tertentu didalam sebuah kelompok, organisasi, atau masyarakat.  

 

http://baspsycho.blogspot.com/2009/11/teori-motivasi.html?m=1 

diakses pada 25 november 2012 

 

 

Menurut Sardiman (2008: 73-74), motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan.  Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donal ini mengandung 

tiga elemen penting, yaitu. 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia.  

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

3. Motivasi akan dirangsang dengan adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang/terdorong dengan adanya unsur lain, dalam hal ini adalah 

tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. 

 

 

Selanjutnya menurut Slameto (2003: 171) bahwa tingkah laku manusia 

dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu.  

http://baspsycho.blogspot.com/2009/11/teori-motivasi.html?m=1
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Maslow mengembangkan teori motivasi berdasarkan teori kebutuhan. Teori yang 

dikembangkan oleh Maslow ini pada intinya berkisar pada pendapat bahwa 

manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu: 

a. Kebutuhan fsiologikal (physiological needs) 

Seperti lapar, haus, istirahat, dan seks. 

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

tetapi juga mental, psikologi, dan intelektual. 

c. Kebutuhan akan kasih sayang (love needs) 

d. Kebutuhan akan harga diri (esteem needs), pada umumnya tercermin 

dalam berbagai symbol status. 

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

seseorang mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga 

berubah menjadi kemampuan yang nyata.  

 

http://haikal-rifki.blogspot.com/2009/12/dinamika-organisasi.html 

diakses 25 November 2012 

 

 

Selain itu, Mccelland dalam teorinya Need for Acievement atau lebih dikenal 

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

sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut Mccelland 

karakteristik orang yang berprestasi tinggi memiliki tiga ciri umum, yakni. 

1. Preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan 

moderat. 

2. Menyukai situasi-situasi dimana kinerja mereka timbul karena upaya-

upaya mereka sendiri, dan bukan faktor-faktor yang lain. 

3. Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. 

 

http://haikal-rifki.blogspot.com/2009/12/dinamika-organisasi.html 

diakses 25 november 2012 

 

 

Teori lain yang membahas mengenai motivasi, adalah teori motivasi Herzberg, 

yang lebih dikenal dengan teori “Model Dua Faktor”. Menurut teori ini, terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi prilaku seseorang, yakni faktor motivasional dan 

faktor pemeliharaan (Hygiene).   

http://haikal-rifki.blogspot.com/2009/12/dinamika-organisasi.html
http://haikal-rifki.blogspot.com/2009/12/dinamika-organisasi.html
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1. Faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang 

sifatnya intrinsic (bersumber dari dalam diri seseorang), misalnya 

pekerjaan, keberhasilan, dan kesempatan. 

2. Faktor pemeliharaan (Hygiene), adalah faktor yang sifatnya ekstrinsik 

(bersumber dari luar diri seseorang), yang turut mempengaruhi prilaku 

dalam kehidupannya. Misalnya saja adalah status seseorang dalam 

organisasi.  

http://haikal-rifki.blogspot.com/2009/12/dinamika-organisasi.html 
diakses 25 november 2012 

 

 

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, 

dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan 

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

Sedangkan menurut Mc. Donald dan Hamalik (2004:158) yang dimaksud dengan 

motivasi adalah perubahan energy dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

 

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

2005:75). Menurut Clayton Alderfer dalam H. Nashar, (2004:42) motivasi belajar 

adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang 

(individu) untuk bertindak atau berbuat mencapai tujuan, sehingga perubahan 

tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. 

 

Motivasi belajar adalah kecendrungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar 

yang didorong oleh keinginan untuk mencapai hasil belajar sebaik mungkin. 

Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan 

diri secara optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi dan 

kreatif (Nashar, 2004 :42).  

http://haikal-rifki.blogspot.com/2009/12/dinamika-organisasi.html
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Sedangkan menurut DeCecco dan Grawford dalam Slameto (2003 : 175-176) 

mengajukan 4 fungsi pengajar yang dapat membangkitkan, memelihara dan 

meningkatkan motivasi siswa diantaranya adalah : 

1. Menggairahkan siswa 

Dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari pengajar harus berusaha 

menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. 

2. Memberikan harapan realistis 

Guru harus memelihara harapan-harapan siswa yang realistis, dan 

memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. 

3. Memberikan insentif 

Bila siswa mengalami keberhasilan, pengajar diharapkan memberikan 

hadiah pada siswa (dapat berupa pujian, angka yang baik dan lain 

sebagainya) atas keberhasilannya. 

4. Mengarahkan 

Pengajar harus mengarahkan tingkah laku siswa, dengan cara 

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

meminta pada mereka melakukan sebaik-baiknya. 

 

Ditambah lagi pengertian motivasi menurut A.M. Sardiman (2011: 75), motivasi 

juga dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu dan bila ia 

tidak suka maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak 

suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu 

adalah tumbuh didalam diri seseorang. 

 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

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

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

Peranannya yang khas adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2011 :75). 
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Motivasi merupakan sebagai pendorong jiwa seseorang untuk melakukan kegiatan 

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

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

yang mempengaruhi motivasi belajar, antara lain. 

a. Cita-cita atau aspirasi siswa 

Cita-cita atau akan memperkuat motivasi belajar baik intrinsik maupun 

ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi 

diri. 

b. Kemampuan siswa 

Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-

tugas perkembangan. Keinginan seorang anak perlu diimbangi dengan 

perkembangan mencapainya. 

c. Kondisi siswa 

Kondisi siswa meliputi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi 

belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau marah akan 

mengganggu perhatian belajarnya. 

d. Kondisi lingkungan 

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

pergaulan  sebaya. Kondisi lingkungan yang baik akan menimbulkan 

semangat dan motivasi yang kuat bagi siswa. 

e. Unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

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

mengalami perubahan berkat pengalaman hidupnya. Dengan demikian, 

jikan unsur-unsur didalamnya labil, maka unsur tersebut akan mudah 

terpengaruh. 

f. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 

Guru adalah pendidik profesional yang selalu bergaul dengan siswa. 

Intensitas pergaulan dan bimbingan guru tersebut mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan siswa. 

 

(Dimyati, 2002: 97-100) 

 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan 

belajar disekolah, antara lain: 

a. Memberi angka 

Angka merupakan symbol dari nilai kegiatan belaar siswa. Nilai/angka 

yang baik merupakan motivasi yang sangat kuat. 

b. Hadiah  

Hadiah dapat dikatakan sebagai salah satu motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak segan. 
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c. Saingan atau kompetisi 

Saingan dapat digunakan sebagai motivasi untuk mendorong semangat 

belajar siswa dalam mengejar prestasi. 

d. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran bagi siswa agar merasakan pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai suatu tantangan untuk membangkitkan motivasi 

belajar. 

e. Memberi ulangan 

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

itu, ulangan dapat menjadi sarana motivasi. 

f. Mengetahui hasil 

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

ini dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 

g. Pujian  

Apabila ada siswa yang sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik, perlu 

diberikan pujian. Pujian ini dalam bentuk yang positif sehingga dapat 

menjadi motivasi yang baik bagi siswa. 

h. Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcement yang negative. Tetapi jika diberikan 

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

bagi siswa. 

i. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk 

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

motivasi untuk belajar, sehingga barang tentu hasilnya akan baik. 

j. Minat  

Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga minat. Minat 

merupakan alat motivasi yang paling pokok. Proses belajar akan lancar 

jika disertai dengan minat. 

k. Tujuan yang diakui 

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

motivasi yang penting. Sebab dengan memahami tujuan, maka akan 

timbul gairah untuk terus belajar. 

 

( Sardiman, 2003:92-95) 

 

 

Mulyadi dalam bukunya “Psikologi Pendidikan” mengungkapkan pendapat De 

Cocco, tentang masalah motivasional yang dihadapi oleh guru dalam rangka 

menghadapi situasi dan memelihara suasana belajar, yaitu terdapat empat macam 

fungsi motivasi: 

a. Fungsi penggugahan (Aurosal Function) 

Maksudnya adalah belajar tidak akan terjadi apabila tidak ada penggugah 

atau minat secara emosional yang telah ada pada diri siswa.  
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b. Fungsi Penggarapan (Expectancy Function) 

Artinya jika ada dorongan belajar belum muncul pada diri siswa dan pada 

dirinya ditetapkan segenggam harapan untuk memahami, memiliki, dan 

juga menguasai kecakapan, serta pengetahuan setelah menyelesaikan tugas 

belajarnya. 

c. Fungsi pengajaran (Incentie Function) 

Untuk mendorong siswa belajar secara optimal, guru perlu memberi 

ganjaran yang setimpal atau hadiah yang sesuai dengan usaha siswa dalam 

mencapai tujuan belajarnya. 

d. Fungsi pengaturan tingkah laku (Diciplinary Function) 

Agar belajar berjalan secara optimal diperlukan adanya pengaturan tingkah 

laku secara optimal dan juga relevan dengan keadaan siswa.  

 

http://www.sarjanaku.com/2012/04/pengertian-motivasi-menurut-para-

ahli.html?m-1 

(diakses pada tanggal 13 Oktober 2012) 

 

 

Menurut Victor H. Vroom dalam bukunya yang berjudul “Work and Motivation”, 

motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni.  

Termasuk faktor internal adalah: 

1. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri 

2. Harga diri 

3. Harapan pribadi 

4. Kebutuhan 

5. Keinginan 

6. Kepuasan kerja 

7. Prestasi kerja 

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang antara lain: 

1. Jenis dan sifat pekerjaan 

2. Kelompok tempat bergabung 

3. Tempat berinteraksi 

4. Lingkungan 

 

http://haikal-rifki.blogspot.com/2009/12/dinamika-organisasi.html 

diakses 25 november 2012 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa motivasi belajar bisa 

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

penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan tugas tertentu dalam 

mencapai tujuan. Dari segi proses, motivasi dapat dirangsang oleh faktor luar, 

http://www.sarjanaku.com/2012/04/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli/
http://www.sarjanaku.com/2012/04/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli/
http://haikal-rifki.blogspot.com/2009/12/dinamika-organisasi.html
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untuk menimbulkan motivasi dalam diri siswa yang melalui proses rangsangan 

belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dipandang 

dari segi tujuan, berarti motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. 

Jika seseorang mempunyai keinginan untuk belajar suatu hal, maka ia akan 

termotivasi untuk mencapainya. 

 

2. Cara Belajar 

Setiap siswa sudah tentu memiliki cara belajar yang berbeda. Cara belajar 

merupakan suatu metode belajar yang biasa digunakan siswa dalam menguasai 

bahan pembelajaran dalam kegiatan belajar sehari-hari. Menurut Hakim (2005:7) 

cara atau metode belajar yang efisisen adalah cara belajar yang memungkinkan 

siswa menguasai ilmu dengan mudah dan lebih cepat sesuai dengan kapasitas 

tenaga dan fikiran yang dikeluarkan.  

 

Setiap orang memiliki cara atau gaya yang bervariasi dan memiliki keunikan 

tersendiri antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Menurut Klausmeir dalam 

Hamzah B.Uno (2011:18), mengatakan bahwa melakukan persepsi terhadap 

stimulus, menggunakan pengetahuan prasyarat, merencanakan respons, dan 

pelaksanaan respons yang dipilih, diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar 

supaya sukses atau berhasil. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2003:56): 

“siswa yang memiliki intelegensi tingkat normal dapat sukses atau berhasil 

dengan baik, artinya belajar dengan menerapkan metode belajar yang efektif dan 

efisien”. 
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Cara belajar atau dapat disebut juga metode belajar menurut Djamarah dan Zain 

(2006 : 44), yaitu. 

“Metode belajar adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan belajar atau cara yang 

digunakan dalam memberikan pelajaran (mengajar) kepada orang yang 

mempelajarinya (belajar). Penentuan cara belajar memiliki andil yang cukup besar 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki 

anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu cara atau 

metode yang tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”.  

 

 

Menurut Hamalik dalam Nurbayanti (2008: 23), cara belajar adalah kegiatan-

kegiatan belajar yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. Artinya kegiatan-

kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam situasi belajar tertentu. 

 

Menurut Slameto (2003: 32), “cara belajar adalah langkah atau jalan yang harus 

dilalui dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan 

untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan. Banyak 

anak didik gagal atau tidak mendapat hasil yang baik dalam pelajarannya karena 

mereka tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif.”  

 

Menurut Oemar Hamalik (2004:8), secara jelas mengemukakan bahwa cara 

belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi 

belajarnya, misalnya kegiatan pembelajaran di kelas, ujian-ujian dan sebagainya. 

Cara belajar merupakan suatu cara atau metode belajar yang diterapkan siswa 

sebagai usaha dalam rangka mencapai prestasi atau hasil belajar yang diinginkan.  

 

Cara belajar merupakan suatu metode belajar yang biasa digunakan siswa dalam 

menguasai bahan pembelajaran dalam kegiatan belajar sehari-hari.. Apabila 
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seorang siswa telah menemukan cara atau gaya belajar, maka pemahaman 

terhadap materi yang sedang dipelajarinya akan lebih mudah sehingga akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut.  

Teknik atau cara belajar secara umum yang dianjurkan oleh para ahli pendidikan 

adalah meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Persiapan Belajar Siswa 

Pada hakikatnya setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus dipersiapkan 

terlebih dahulu. Dengan persiapan yang baik maka kegiatan/pekerjaan 

akan dapat dilaksanakan dengan baik pula sehingga akan memperoleh 

keberhasilan. Berikut beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam 

belajar. 

a. Persiapan Mental 

Persiapan mental yang dimaksud adalah berupa motivasi. Menurut 

Hakim (2008 : 27) pada umumnya motif belajar seseorang siswa lebih 

dari satu atau bersifat majemuk, diantaranya ingin menuntut ilmu, 

ingin mendapat nilai bagus, dan motif lainnya. 

b. Persiapan Sarana 

Menurut Hakim (2008 : 39-40), sarana yang dibutuhkan dalam belajar 

yaitu ruang belajar dan perlengkapan belajar. 

2. Cara Mengikuti Pelajaran 

Menurut Hamalik (2001 : 50), langkah-langkah mengikuti pelajaran yang 

baik sebagai berikut. 

a. Persiapan yang harus dilakukan adalah mempelajari bahan pelajaran 

yang sebelumnya diajarkan, mempelajari bahan yang akan dibahas dan 

merumuskan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. 

b. Aktivitas selama mengikuti pelajaran, hal yang perlu diperhatikan 

selama mengikuti pelajaran antara lain: kehadiran, konsentrasi, catatan 

pelajaran, dan partisipasi siswa dalam belajar. 

c. Untuk memantapkan, maka siswa harus membaca kembali catatan 

pelajaran.  

 

 

Selanjutnya, cara belajar efektif yang mengacu pada pendapat Slameto (2003: 82-

88) sebagai berikut. 

1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya 

Jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya. Jadwal juga berpengaruh 

terhadap belajar. 
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2. Membaca dan membuat catatan 
Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar 

kegiatan belajar adalah membaca. Agar siswa dapat belajar dengan efisien 

perlulah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. 

3. Mengulangi bahan pelajaran 

Adanya pengulangan bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah 

terlupakan akan tetap tertanam dalam otak siswa. Mengulang dapat secara 

langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting, adalah 

mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari 

4. Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan 

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Dalam 

belajar konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap mata pelajaran 

dengan menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan 

dengan pelajaran.  

5. Mengerjakan tugas 

Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes/ulangan atau ujian yang 

diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat/mengerjakan latihan-latihan 

yang ada dalam buku-buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Sesuai 

prinsip di muka, jelas mengerjakan tugas itu mempengaruhi hasil belajar. 

Agar siswa berhasil dalam belajarnya, perlu mengerjakan tugas dengan 

sebaik-baiknya.  

 

 

Cara belajar merupakan cara yang relatif tetap dan konsisten yang dilakukan 

seorang pembelajar dalam menangkap stimulus atau informasi. Cara belajar yang 

sangat berperan dalam proses pembelajaran adalah: 

a. Visual  

Cara belajar ini mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat 

Baik berupa warna, ruang, dan gambar sangat dominan dalam cara belajar 

ini. Cara belajar visual dicirikan dengan. 

1. Teratur, memperhatikan segala sesuatu 

2. Mengingat dengan gambar 

3. Mengingat apa yang dilihat. 

b. Auditorial 

Cara belajar ini mengakses segala bunyi dan kata, baik yang diciptakan 

maupun diingat. Cara belajar ini dicirikan dengan. 

1. Perhatiannya mulai terpecah 

2. Berbicara dengan pola berirama 

3. Belajar dengan mendengar 

4. Berdialog secara internal ndan eksternal. 

 

http://www.majalahpendidikan.com/2011/05/pengertian-cara-belajar.html?m-1 

(diakses pada tanggal 14 oktober 2012) 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa belajar dapat dilakukan 

dengan cara yang sesuai dengan apa yang siswa anggap dapat menyerap materi 

secara optimal. Cara belajar merupakan aktivitas bagaimana siswa dapat mengerti 

dan memahami materi pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil belajar 

yang maksimal. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran 

sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang 

sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara yang 

berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Ada 

banyak cara belajar yang baik, efektif, dan tepat bagi siswa yang ingin 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Penggunaan cara belajar yang efektif 

akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa di sekolah.  

 

3. Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbais ICT 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang dapat menentukan 

hasil belajar siswa. Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau 

pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima (Heinnich et al 

dalam Daryanto, 2011:4).  

 

Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa 

pesan dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan saranan perantara dalam proses 

pembelajaran (Criticos dalam Daryanto, 2011:4). 
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Terdapat banyak jenis media dalam bidang kehidupan, termasuk dalam bidang 

pendidikan ada yang disebut dengan media pendidikan. Media pendidikan adalah 

media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Media 

pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan 

oleh guru atau pendidik yang digunakan dalam rangka berkomunikasi dengan 

siswa atau peserta didik. Alat bantu itu disebut media pendidikan, sedangkan 

komunikasi adalah sistem penyampaiannya (Danim, 2008:7). 

 

Pengertian media menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan 

(Association of Education and Communication Technology/ AECT) di Amerika 

dalam Sardiman (2008:6). 

Media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/ informasi. Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah 

berbagai  jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar. Sementara itu Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah 

segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 

belajar. 

 

 

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut 

(Sardiman, 2008: 17): 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti. 

a. Obyek yang terlalu besar – bisa digantikan dengan realita, gambar, 

film bingkai, film, atau model. 

b. Obyek yang kecil – dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film 

atau gambar. 

c. Gerak yang terlalu lambat tau terlalu cepat dapat dibantu dengan 

timelapse atau high-speed photography. 

d. Kejadian atau peristiwa di masa lau dapat ditampilkan lagi lewat 

rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

e. Obyek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram, dan lain-lain. 
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f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi) dapat 

divisualkan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain. 

3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk. 

a. Menimbulkan kegairahan belajar. 

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan. 

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya. 

4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan 

dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi 

pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak 

mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini 

akan lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru dengan siswa juga 

berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan 

kemampuannya dalam. 

a. Memberikan perangsang yang sama. 

b. Mempersamakan pengalaman. 

 

Selain itu, Kemp and Dayton (dalam Daryanto, 2011:5), mengemukakan bahwa 

kontribusi media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian pesan dapat lebih terstandar. 

b. Pembelajaran dapat lebih menarik. 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

d. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 

e. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 

f. Proses dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. 

g. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran dapat ditingkatkan. 

h. Peran guru mengalami perubahan kearah yang lebih positif. 

 

Penggunaan media pembelajaran harus memberikan lebih banyak manfaat dalam 

dunia pendidikan. Bagi seorang guru media dapat memberi kemudahan dalam 

menyampaikan materi pelajaran, sedangkan bagi siswa adalah media tersebut 

dapat membantu proses penerimaan materi pelajaran yang disampaikan sehingga 

lebih mudah dimengerti oleh siswa. 
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Terdapat tiga kelebihan kemampuan media menurut Ibrahim (dalam Daryanto, 

2011:7-8), yang mungkin timbul akibat adanya interaksi siswa dengan 

lingkungan, yakni. 

a. Kemampuan fiksatif,  artinya dapat menangkap, menyimpan, dan 

menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. 

b. Kemampuan manipulative, artinya media dapat menampilkan kembali 

obyek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) 

sesuai keperluan. 

c. Kemampuan distributif, artinya media pembelajaran mampu menjangkau 

audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, 

misalnya Radio atau Televisi. 

 

 

Menurut Seels dan Richey (dalam Arsyad, 2007:29-32) media pembelajaran 

dibagi dalam empat kelompok. 

1. Media hasil teknologi cetak, adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis terutama 

melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Media ini meliputi 

teks, grafik, foto atau reprensentasi fotografik dan reproduksi. 

2. Teknologi audio visual, adalah cara menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan eletronik untuk 

menyajikan pesan-pesan audio visual. Media ini meliputi proyektor film, 

tape recorder dan proyektor visual yang lebar. 

3. Teknologi berbasis komputer, merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang 

berbasis mikro prosesor. Informasi atau materi disimpan dalam bentuk 

digital, bukan dalam cetakan atau visual. 

4. Teknologi gabungan, adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer. 

 

Beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media menurut Rohani 

(2000: 28-29). 

1. Tujuan 

Media hendaknya menunjang tujuan instruksional yang telah dirumuskan. 

2. Ketepatgunaan (validitas) 

Tepat dan berguna bagi pemahaman bahan yang dipelajari. 

3. Keadaan peserta didik 

Kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta didik, dan besar kecilnya 

kelemahan peserta didik perlu pertimbangan. 
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4. Ketersediaan 

Pemilihan perlu memperlihatkan ada/ tidak ada media tersedia di 

perpustakaan/ di sekolah serta mudah sulitnya diperoleh. 

5. Mutu teknis 

Media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik. 

6. Biaya, hal ini merupakan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan 

apakah seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian atau 

tidak. 

 

 

Pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut dan berusaha menghindari 

hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Secara 

rinci, fungsi media dalam proses pembelajaran adalah. 

a. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau. 

b. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi. 

c. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal yang diamati 

secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan. 

d. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. 

e. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara 

langsung. 

f. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. 

g. Mengamati benda-benda yang rusak atau sukar diawetkan. 

h. Dengan mudah membandingkan sesuatu. 

i. Dapat menilai dengan cepat suatu proses yang berjalan secara lambat. 

j. Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara 

cepat. 

k. Mengamati gerakan yang sukar diamati secara langsung. 

l. Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat 

m. Melihat ringkasan dari suatu pengamatan yang panjang atau lama. 

n. Dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan mengamati suatu 

obyek secara serempak. 

 

(Daryanto, 2011:9-10) 

 

 

Banyak jenis media ICT yang dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Ada 

yang berbasis komputer, ada yang berbasis televisi, telepon, dan berbasis audio 

ataupun radio. Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, dewasa ini E-
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Learning mulai diterapkan dalam proses pembelajaran. E-Learning adalah sistem 

pembelajaran dengan memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk 

membantu kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan sistem ini, maka siswa 

dapat secara mudah dan bebas mengakses bahan pembelajaran dan informasi 

melalui internet.  

 

Pembelajaran dengan kontrol guru dikelas masih tetap dominan, siswa belum 

secara total menggunakan internet sebagai sistem pembelajarannya. Internet baru 

berfungsi sebagai suplemen dan belum sebagai komplemen atau pengganti proses 

belajar mengajar yang konvensional. Perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi telah membuka kemungkinan yang luas untuk dimanfaatkan dalam 

bidang pendidikan. Hal ini disebabkan pesatnya teknologi komunikasi dan 

informasi yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia.  

 

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dan dapat dijadikan landasan dalam 

pendayagunaan ICT untuk pendidikan adalah Action Plan For The Development 

And Implementation Of Information And Communication Technologies (ICT) di 

Indonesia. Action plan berisi rencana pelaksanaan pendayagunaan telematika 

dalam bidang pendidikan selama 5 tahun (2001-2005) menekankan pada: 

1. Pengembangan dan pengimplementasian kurikulum. 

2. Pendayagunaan ICT sebagai bagian dari kurikulum dan sebagai medie 

pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, ataupun diklat. 

3. Mewujudkan program pendidikan jarak jauh termasuk berpertisipasi dan 

bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh dunia. 

4. Memfasilitasi pendayagunaan internet untuk meningkatkan efisiensi 

proses pembelajaran. 

 

(Daryanto, 2011:150) 
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Pendayagunaan ICT untuk pendidikan menjadi demikian penting dengan adanya 

Action plan, baik dalam rangka penyiapan tenaga ICT yang andal maupun untuk 

mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Upaya ini diharapkan dapat 

mengurangi kesenjangan digital yang pada gilirannnya diharapkan akan mampu 

meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan 

SDM yang handal. Pendayagunaan ICT ini akan difokuskan dalam penggunaan 

media pembelajaran dikelas. Pemanfaatan media ICT ini diharapkan mampu 

memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses komunikatif interaktif antara 

guru dan siswa.  

 

Terdapat beberapa kondisi yang perlu didukung oleh media ICT dalam proses 

pembelajaran. Salah satunya adalah kondisi yang berkaitan dengan strategi 

pembelajaran yang akan dikembangkan, yaitu sebagai kegiatan komunikasi yang 

dilakukan untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa 

dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan (Boettcher dalam Daryanto, 

2011: 151).   

 

4. Hasil Belajar Ekonomi 

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

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

belajar yang berupa kapabilitas untuk mengetahui dan mengerti konsep. Belajar 

merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi anatara peristiwa-peristiwa yang 

disebut stimulus (S) dan respon (R). Stimulus adalah suatu perubahan dari 
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lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk 

bereaksi dan berbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan respon adalah sembarang 

tingkah laku yang muncul karena adanya perangsang. 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. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan belajar adalah 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau 

tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Whittaker bahwa belajar adalah proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. 

http://joegolan.wordpres.com/2009/04/13/pengertian belajar/ 

diakses (14 oktober 2012) 

 

 

Menurut Darsono (2004: 4), Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan dalam pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap. Hasil evaluasi 

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

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

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

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

pembelajaran disekolah. 

 

http://joegolan.wordpres.com/2009/04/13/pengertian
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Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan menurut 

Horwart Kingsley dalam bukunya membagi tiga macam hasil belajar mengajar.  

(1). Keterampilan dan kebiasaan. 

(2). Pengetahuan dan pengarahan. 

(3). Sikap dan cita-cita. 

(http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html). 

Diakses 14 oktober 2012 

 

 

Menurut Benjamin S. Bloom hasil belajar dapat di kelompokkan dalam dua 

macam yaitu pengetahuan dan keterampilan. 

Pengetahuan terdiri dari empat kategori yaitu : 

a. Pengetahuan tentang fakta 

b. Pengetahuan tentang prosedural 

c. Pengetahuan dalam konsep 

d. Pengetahuan dalam prinsip 

Keterampilan juga terdiri dari empat kategori yaitu : 

a. Keterampilan untuk berfikir atau keterampilan berfikir 

b. Keterampilan untuk bertindak atau keterampilan motorik 

c. Keterampilan bereaksi atau keterampilan bersikap 

d. Keterampilan berinteraksi  

(Asep Jihad dan Abdul Haris, 2008:15) 

Menurut Catharina Tri Anni (2002:4), hasil belajar merupakan perubahan prilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar juga 

merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar (H. 

Nashar, 2004: 77). Hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan 

pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil dan masukan dari lingkungan 

berupa reancangan dan pengelolaan motivasional tidak berpengaruh terhadap 

besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar (Keller 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html
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dalam H. Nashar, 2004: 77). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

seseorang dapat dikatakan telah belajar seuatu jika dalam dirinya telah terjadi 

suatu perubahan, akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi merupakan hasil 

belajar. Jadi hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar 

sebagai produk dari proses belajar, maka didapat hasil belajar.  

 

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

5. Displin sekolah 

6. Alat pengajaran 
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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 kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar yang dilakukan dengan evaluasi atau penilaian dan merupakan cara atau 

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

Haris, 2008: 14). 

 

Usman menyatakan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat 

kaitannya dengan rumusan tujuan instruksional yamg direncanakan sebelumnya 

yang dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

1. Domain Kognitif 

a. Pengetahuan 

b. Pemahaman  

c. Aplikasi 

d. Analisa 

e. Sintesa 

f. Evaluasi 

2. Domain Kemampuan sikap 

a. Menerima atau memperhatikan 

b. Merespon 

c. Penghargaan 

d. Mengorganisasikan 

e. Mempribadi atau mewatak 

3. Ranah Kognitif 

a. Menirukan 

b. Manipulasi 
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c. Keseksamaan 

d. Artikulasi 

e. Naturalisasi 

 

(Asep Jihad dan Abdul Haris, 2008:15) 

 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai 

dengan tujuan khusus yang direncanakan (Sanjaya, 2008: 13). Dimyati dan 

mudjiono (2006: 3) menyatakan bahwa “hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

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

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

berakhirnya penggalan dan puncak proses belajar”. 

 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Djamarah dan 

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

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

dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat 

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

 

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

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

keterampilan. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar mempunyai ciri- ciri 

tertentu. Sedangkan Nana Sudjana dalam Kusnandar (2009: 276), menyatakan 

hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat 

pengukur, seperti tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan, 

maupun tes perbuatan. 
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Hasil belajar dari sebuah proses pembelajaran adalah suatu interaksi dari tindak 

belajar dan tindak mengajar yang diakhiri dengan evaluasi hasil belajar dan 

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

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

bahwa evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk 

menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan 

menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. 

 

Pada umumnya evaluasi hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua 

bentuk yaitu: 

a. peserta akan mempunyai persfektif terhadap kekuatan dan kelemahannya 

atas perilaku yang diinginkan; 

b. peserta didik mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah 

meningkat baik setahap atau dua tahap.  

Darmadi (2010: 175) 

 

 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. 

Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesionalitas yang dimiliki oleh 

guru. Artinya kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang 

sikap (afektif), dan bidang perilaku (psikomotorik). 

(http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2215837-pengertian-minat-

belajar-dan-hasil/) 

Diakses pada 14 Oktober 2012 

 

 

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

mengklasifikasikan hasil belajar dalam tiga ranah yaitu: ranah kognitif (cognitive 

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2215837-pengertian-minat-belajar-dan-hasil/
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2215837-pengertian-minat-belajar-dan-hasil/
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domain), ranah afektif (affective domain), ranah psikomotorik (psychomotoric 

domain). Sedangkan menurut Nasution (2006: 69), hasil belajar ranah kognitif 

terdiri dari enam kategori yaitu: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Sedangkan ranah afektif berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek yaitu: penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil keterampilan. 

 

Pemanfaatan hasil belajar adalah cara lain untuk mempertahankan ilmu 

pengetahuan yang telah diterima dari kegiatan belajar. Pemanfaatan hasil belajar 

ini dengan cara mempelajari hal- hal yang lain atau mengamalkannya pada teman 

yang memerlukannya (Djamarah, 2008: 102). 

 

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar juga dikemukakan oleh 

Hakim (2005: 6) yaitu. 

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

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

bersangkutan. 

 

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

keberhasilan belajar diantaranya sebagai berikut. 

a. Tujuan. 

b. Guru. 

c. Anak didik. 

d. Kegiatan pengajaran. 
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e. Bahan dan alat evaluasi. 

 

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

dipengaruhi oleh bebarapa faktor yaitu sebagai berikut. 

a. Kesiapan belajar 

Kesiapan belajar merupakan kondisi awal kegiatan belajar baik kesiapan 

fisik maupun kesiapan psikologis. 

b. Motivasi  

Motivasi merupakan motif yang sudah menjadi aktif saat orang melakukan 

suatu aktivitas. Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang 

yang mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan. 

c. Keaktifan siswa 

Siswa yang melakukan belajar adalah siswa yang harus aktif dan tidak 

boleh pasif. Dengan bantuan guru siswa harus mampu mencari, 

menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. 

d. Mengalami sendiri 

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

sehingga akan diperoleh pemahaman yang mendalam. 

e. Pengulangan 

Agar materi semakin mudah diingat perlu diadakan latihan yang berarti 

siswa mengulang materi yang dipelajari. 

f. Balikan dan penguatan 

Balikan adalah masukan yang sangat penting bagi siswa maupun guru. 

Penguatan adalah tindakan yang menyenangkan dari guru terhadap siswa 

yang telah berhasil untuk melakukan sesuatu perbuatan belajar. 

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Kukuh (2010: 34), secara garis besar faktor- 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu. 

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

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis 

yang dikategorikan sebagai faktor biologis antara lain: usia, kematangan, 

dan kesehatan, sedangkan faktor psikologis diantaranya yaitu: kelelahan, 

suasana hati, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar. 

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

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

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

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

melihat hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai satu materi atau belum 

(Kusnandar, 2009: 277). 

 

Menurut Bloom dalam Nasution (2006: 65) untuk mendapatkan hasil belajar 

kognitif seseorang memiliki 6 (enam) tingkatan kognitif, yaitu: 

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

b. pemahaman (comprehention), yaitu sebagai kemampuan memperoleh 

makna dari materi pembelajaran, 

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

menggunakan pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan 

konkrit, 

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

ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya,  

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

bagian-bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru,  

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

keputusan tentang nilai materi pembelajaran untuk tujuan tertentu. 

 

Hasil yang dicapai dalam bidang kognitif menurut Nasution (2008: 56), ialah 

bahwa jumlah murid yang mendapat angka tertinggi atas penguasaannya yang 

tuntas mengenai bahan pelajaran tertentu. Satiap proses belajar mengajar selalu 

menghasilkan hasil belajar. Hasil belajar pun memiliki tingkatan keberhasilan 

yaitu sebagai berikut. 

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

dapat dikuasai oleh siswa. 

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

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai siswa. 

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

75% saja dikuasai siswa. 

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

dikuasai siswa. 



47 

Sementara menurut Alwasilah (2000: 90-91), mengemukakan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Output yang diharapkan dari proses 

belajar adalah prestasi. 

 

Suparno dalam Sardiman, A.M. (2008:38), mengatakan dalam ciri-ciri belajar 

adalah “hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 

fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah 

diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi 

dengan bahan yang sedang dipelajari”. 

 

Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil pembelajaran yang 

didapatkan mengalami peningkatan atau perubahan. Dimyati dan Mudjiono (2006: 

3), menyatakan bahwa “hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru tindak mengajar, dari sisi siswa hasil 

belajar merupakan puncak proses belajar. Bukti bahwa seseorang telah belajar 

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

tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik,2001:30). 

 

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

perubahan disetiap aspek-aspek. 

1. Pengetahuan 

2. Pengertian 

3. Kebiasaan 

4. Keterampilan 
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5. Aspirasi 

6. Emosional 

7. Hubungan Sosial 

8. Jasmani 

9. Etis dan budi pekerti 

10. Sikap 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diperoleh siswa setelah ia 

menerima perlakuan yang diberikan oleh guru yang meliputi aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang dapat ditingkatkan baik melaui faktor intern maupun 

faktor ekstern sehingga siswa tersebut dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Tabel 5. Penelitian yang relevan 

Nama Judul Hasil Penelitian 

1. Anju Perdana 

Putrifani 

(2011) 

Hubungan antara Cara Belajar 

dan Pemanfaatan Media 

Pembelajaran dengan Hasil 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas 

XI IPS Semester Ganjil SMA 

YP Unila Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2011/2011 

 Ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara cara 

belajar pemanfaatan media 

berbasis ICT dengan hasil 

belajar ekonomi, hal ini 

ditunjukkan dengan Uji F 

bahwa >  yaitu 

50,412>3,077 yang berarti 

hasil belajar ekonomi 

dipengaruhi  oleh cara belajar 

dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 
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2. Desi Mutia Sari 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Cara Belajar dan 

Pemanfaatan Sumber Belajar 

Terhadap Hasil Belajar IPS 

Terpadu Siswa Kelas VIII 

Semester Genap SMP N 5 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2011/2012  

 

 

 Ada pengaruh yang positif 

dan signifikan cara belajar 

terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII 

Semester Genap SMP N 5 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Yang 

ditunjukkan oleh hasil uji 

regresi linier sederhana 

diperoleh R
2
= 0,577 pada 

taraf signifikan 0,05. 

Berdasarkan analisis data 

diperoleh Thitung sebesar 

8,149>Ttabel sebesar 1,978, ini 

berarti Thitung>Ttabel. 

3. Fransiska E. 

Lestari 

(2006) 

Pengaruh Ketersediaan Sarana 

Belajar di Rumah, dan 

Motivasi Belajar Serta Cara 

Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas 

XI Semester I SMA Negeri 1 

Sukoharjo Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2005/2006  

 

 Ada pengaruh positif dan 

signifikan ketersediaan sarana 

belajar terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas 

XI semester I SMA Negeri 1 

Sukoharjo Tanggamus tahun 

pelajaran 2005/2006 dengan 

thitung > ttabel yaitu 10,101 > 

2,00 maka hipotesis diterima 

4. Arlina Prihesti 

(2006) 

Pengaruh Ketersediaan Sarana 

Belajar di Rumah dan 

Motivasi Belajar Siswa 

Mengikuti Bimbingan Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi Siswa Kelas 3 IPS 

Semester Ganjil SMA Utama 

Wacana Metro Tahun 

Pelajaran 2005/2006 

 Ada pengaruh ketersediaan 

sarana belajar di rumah 

terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas 3 IPS 

semester ganjil SMA Utama 

wacana metro tahun pelajaran 

2005/2006 ditunjukkan 

dengan koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,0497 dan 

berdasarkan uji t diperoleh 

thitung  > ttabel , yaitu 2,83  > 

1,645 

5. Fitri Dwi .E 

 

Pengaruh antara Media, Cara-

Cara Belajar dan Penggunaan 

Waktu Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar IPS Terpadu 

di SMP N 1 Tawangmangu 

Tahun Pelajaran 2009/2010 

 

 Ada pengaruh positif cara-

cara belajar terhadap prestasi 

belajar IPS Terpadu diperoleh 

thitung > ttabel, yaitu 5,481 > 

2,000. Ada pengaruh positif 

penggunaan waktu belajar 

terhadap prestasi belajar IPS 

Terpadu, diperoleh thitung > 

ttabel, yaitu 4,989 > 2,000.  
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C. Kerangka Pikir 

Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur yang menggambarkan keberhasilan dari 

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

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan bergantung dengan 

bagaimana proses pembelajaran yang telah berlangsung. Banyak faktor yang 

memepengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar seorang siswa. Faktor-faktor 

tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa (internal) ataupun dari luar diri siswa 

(eksternal). 

 

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

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

(independen) adalah motivasi belajar (X1), cara belajar (X2), dan pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis ICT (X3), serta satu variabel terikat (dependen) yaitu 

Hasil Belajar (Y). 

 

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, 

dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan 

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

Motivasi merupakan unsur penting dalam diri siswa. Siswa yang memeiliki 

motivasi rendah akan cenderung sulit dalam memahami materi yang disampaikan 

oleh guru sehingga hasil belajarnya rendah. Begitupun sebaliknya, siswa yang 

memiliki motivasi tinggi akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Hal ini 

senada dengan pernyataan Sardiman (2005:89) bahwa “dengan adanya usaha yang 

tekun dan terutama didasari adanya motivasi maka seseorang yang belajar itu akan 
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dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan 

sangat menentukan pencapaian prestasi belajarnya”. 

 

Selanjutnya faktor yang diduga mempengaruhi prestasi belajar adalah cara belajar. 

Cara belajar merupakan metode atau teknik yang digunakan oleh siswa dalam 

proses pembelajaran baik itu di sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Apabila 

seorang siswa memiliki cara belajar yang efektif dan efisien maka akan 

memungkinkan dirinya mendapatkan prestasi yang baik dibandingkan dengan 

siswa yang tidak memiliki cara belajar. Cara belajar memegang peranan yang 

sangat penting dalam belajar karena ketepatan siswa dalam menerapkan cara 

belajar akan membuat siswa menjadi lebih mudah memahami materi pelajaran 

yang telah diberikan guru di sekolah. Jadi, cara belajar merupakan hal mutlak 

yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat memahami materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru di sekolah dengan teknik yang siswa anggap lebih efisien 

dan efektif. Dengan demikian keberhasilan yang diukur melalui hasil belajar dapat 

diperoleh dengan baik. 

 

Melalui proses komunikasi, pesan atau informasi dapat diserap dan dihayati orang 

lain. Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses komunikasi  perlu digunakan 

sarana yang membantu proses komunikasi yang disebut media, dalam proses 

belajar mengajar media yang digunakan untuk memperlancar komunikasi belajar 

mengajar disebut Media Instruksional Edukatif (Rohani, 2000:1). Kehadiran 

media dapat membantu siswa menyerap materi yang diajarkan, seperti pendapat 

Djamarah (2000: 133) yang menyatakan keterampilan dasar mengajar guru, 
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metode mengajar yang tepat dan penggunaan media yang sesuai dengan tujuan 

pengajarannya dapatt dilihar dari pemahaman siswa yang ditunjukkan dari hasil 

belajar yang diraihnya. 

 

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

kelas, keberhasilan belajar anak dipimpin oleh guru yang mampu mengelola kelas 

sesuai dengan harapan sekolah serta dapat memanfaatkan sarana prasarana 

sekolah sebagai upaya untuk memancing anak menjadi lebih banyak belajar 

disekolah dan diharapkan mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

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

berikut :  

 

 

                                                                             

                                            

                                                                           

                                                 

                                                                             

                  

 

Gambar 1. Model teoritis pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y 

       (Sugiyono, 2011: 69). 

 

 

Motivasi Belajar (X1) 

Hasil Belajar (Y) Cara Belajar (X2) 

Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Berbasis 

ICT (X3) 
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D. Hipotesis 

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

penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

semester ganjil di SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Ada pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

semester ganjil di SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Ada pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas X semester ganjil di SMA Negeri 4 Metro Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

4. Ada pengaruh motivasi belajar, cara belajar, dan pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis ICT terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

semester ganjil di SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2012/2013. 


