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A. Konsep Teoritis  

1. Motivasi Belajar Siswa 

a. Pengertian Motivasi  

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati 

secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, 

berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya 

suatu tingkah laku tertentu. Dalam motivasi tercakup konsep-konsep, 

seperti kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan 

keingintahuan seseorang terhadap sesuatu.12Motivasi dapat 

didefinisikan dengan segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah 

laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan. Pada titik ini, motivasi menjadi daya penggerak perilaku 

(the energizer) sekaligus menjadi penentu (determinan) perilaku.13 

Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di 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 

                                                           
12Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012, h. 3 
13 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, Jakarta : Kencana, 
2012, h. 182 
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itu dapat tercapai. Motivasi ialah serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha 

untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka 

itu.14Berdasarkan pendapat para ahli mengenai motivasi penulis 

menyimpulkan bahwa motivasi adalah daya penggerak atau pendorong 

tingkah laku yang ada dalam diri seseorang sehingga membuat 

seseorang melakukan sebuah aktivitas guna mencapai tujuan –tujuan 

tertentu. 

b. Pengertian Belajar 

Belajar merupakansuatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.15Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

lakuyang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiridalam interaksi dengan lingkungan.16 

Belajardapat diartikan sebagai suatu proses yang komplek yang 

terjadi pada setiap orang dan berlangsung seumur hidup. Semenjak dia 

lahir sampai keliang lahat nanti, salah satu tanda orang belajar adanya 

perubahan tingkah laku pada dirinya, perubahan tersebut meliputi 

perubahan yang dersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 
                                                           
14

Sardiman, Op. Cit,  h.75 
15Slameto, Belajar &Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, h. 2 
16Abu Ahmadi Dan Widodo, Psikologi Belajar, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012, h. 128 
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(psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap 

(afektif).17Belajar merupakansuatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam 

interaksi dengan lingkungannya.18Berdasarkan pendapat dan 

pengertian belajar di atas maka penulis menyimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan 

lingkungannya dalam proses belajarnya untuk melakukan perubahan 

kognitif, psikomotor, dan afetif kepada arah yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

c. Pengertian Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dalam memberikan 

arah pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa 

tercapai.”19Menurut dimyati dan Mudjiono motivasi belajar adalah segi 

kejiwaan yang mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh 

kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. sebagai ilustrasi, 

keinginan anak untuk membaca majalah misalnya terpengaruh oleh 

kesiapan alat-alat indra untuk mengucap kata. Keberhasilan mengucap 

kata dari simbol pada huruf-huruf mendorong keinginan 

menyelesaikan tugas baca.20 

                                                           
17S. Sadiman Dkk, Media Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, h. 2 
18 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung : Alfabeta, 2016, h. 35 
19Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru- Karyawan dan Peneliti Pemula, Bandung : 
Alfabeta, 2012, h. 200 
20

Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, Jakarta : Rineka Cipta 2012,h. 97 
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Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku. pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung.21Motivasi belajar adalah kemampuan internal yang 

terbentuk secara alami yang dapat ditingkatkan atau dipelihara melalui 

kegiatan yang memberikan dukungan, memberikan kesempatan untuk 

memilih kegiatan, memberikan tanggung jawab, untuk mengontrol 

proses belajar, dan memberikan tugas-tugas belajar yang bermanfaat 

dan sesuai dengan kebutuhan pribadi.22Berdasarkan pendapat para ahli 

tentang motivasi belajar penulis menyimpulkan bahwa motivasi belajar 

merupakan daya penggerak di dalam diri siswa untuk melakukan 

perubahan ke arah yang lebih baik guna mencapai tujuan yang 

diharapkan dalam pembelajaran. 

d. Macam-Macam Motivasi Belajar Siswa 

Menurut Syaiful Bahri motivasi belajar siswa terbagi 2 yaitu : 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam 

diri pribadi seseorang. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu di rangsang dari luar, 

karena dalam setiap diri individu sudah dorongan untuk 

melaksanakan sesuatu.23 Bila seseorang telah memiliki motivasi 

intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan suatu 

                                                           
21Hamzah B. Uno, Op. Ci, h. 31 
22

Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Kependidikan, Jakarta : Remaja Rosda Karya, 2012, h. 32 
23Syaiful Bahri Djamaah, Op. Cit, h.149 
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kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Dalam 

aktivitas belajar motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama 

dalam belajr sendiri, anak didik yang memiliki motivasi intrinsik 

cenderung akan menjadi orang yang terdidik, yang 

berpengetahuan, yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. 

2) Motivasi Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar 

dikatakan ekstrinsik bila anak didik menyempatkan tujuan 

belajarnya diluar faktor-faktor situasi belajar (resides in some 

factors outside the learning situating).24 

Menurut Abdul Majid ada dua macam model motivasi 

belajar siswa , yaitu motivasi intrinsik (model motivasi dimana 

siswa termotivasi untuk mengerjakan tugas karena dorongan dari 

dalam dirinya sendiri, memberikan kepuasan tersendiri dalam 

proses pembelajaran atau memberikan kesan tertentu saat 

menyelesaikan tugas), motivasi ekstrinsik (model motivasi dimana 

siswa yang terpacu karena berharap ada imbalan atau untuk 

mendapatkan nilai, hadiah stiker atau untuk menghindari hukuman 

fisik).25 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata motivasi belajar siswa 

berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

                                                           
24Ibid, h. 150 
25

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran,Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2013, h. 307 
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1) Motivasi takut atau fear motivation, individu melakukan sesuatu 

perbuatan karena takut. Seseorang melakukan kejahatan karena 

takut akan ancaman dari kawan-kawannya yang kebetulan suka 

melakukan kejahatan. Seseorang mungkin juga suka membayar 

pajak atau mematuhi peraturan lalu lintas, bukan karena menyadari 

sebagai kewajibannya, tetapi takut mendapat hukuman. 

2) Motivasi insentif atau incentive motivation, individu melakukan 

sesuatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu insentif. Bentuk 

insentif ini bermacam-macam, seperti: mendapatkan honorarium, 

bonus, hadiah, penghargaan, piagam, tanda jasa, kenaikan pengkat, 

kenaikan gaji, promosi jabatan. 

3) Sikap atau attitude motivation atau self motivation. Motivasi ini 

lebih bersifat intrinsik, muncul dari  dalam diri individu, berbeda 

dengan dua motivasi sebelumnya yang lebih bersifat ekstrinsik dan 

datang dari luar diri individu. Sikap merupakan suatu motivasi 

karena menunjukan  ketertarikan atau ketidak tertarikan seseorang 

terhadap sesuatu objek. Seseorang yang mempunyai sikap positif 

terhadap sesuatu akan menunjukkan motivasi yang besar terhadap 

hal itu.26 

Menurut Sardiman motivasi belajar siswa jika dilihat dari dasar 

pembentukannya terbagi kepada dua macam, yaitu: 

 

                                                           
26Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologis Proses Pendidikan, Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010, h. 63-64 
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1) Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa 

sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. 

2) Motif-motif yang dipelajari 

Maksud motif-motif yang timbul karena dipelajari. Motif-

motif ini sering kali disebut dengan motif-motif yang di isyaratkan 

secara sosial.27Berdasarkan pendapat sebelumnya maka motivasi 

belajar seseorang dapat timbul dari dalam individu maupun dari 

pengaruh luar individu yang belajar, yang mana motivasi baik dari 

dalam maupun dari luar individu itu sama pentingnya untuk 

menggerakkan siswa belajar. 

e. Fungsi Motivasi Belajar Siswa 

Menurut S. Nasution fungsi motivasi belajar siswa adalah : 

1) Mendorong individu untuk berbuat atau melakukan aktivitas berarti 

sebagai penggerak yang melepas energi yang ada di dalam diri 

individu. 

2) Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai oleh individu tersebut. 

3) Menseleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan apa yang harus 

dilakukan individu yang sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapainya dengan menyampingkan perbuatan-perbuatan lainnya 

yang tidak bermanfaat bagi tujuannya.28 

                                                           
27

Sardiman A.M, Op. Cit, h. 86-87 
28S. Nasution, Didaktis Asas-Asas Mengajar, Jakarta : Rineka Cipt, 2012,  h. 76-77 
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Menurut Syaiful Bahri terdapat 3 fungsi motivasi belajar siswa 

yaitu sebagai berikut : 

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan 
Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi 
karepa ada sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk belajar. 
Sesuatu yang dicari itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin 
tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari. Sesuatu yang belum 
diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar dalam 
rangka mencari tahu. Anak didikpun mengambil sikap seiring 
minat terhadap suatu objek. Di sini, anak didik mempunyai 
keyakinan dan pendirian tentang apa yang seharusnya dilakukan 
untuk mencari tahu tentang sesuatu. Sikap itulah yang mendasari 
dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. 

2) Motivasi sebagi penggerak perbuatan 
Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu 
merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian 
terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Di sini anak didik sudah 
melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa dan raga. Akal 
pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan 
kehendak perbuatan belajar. 

3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan 
Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana 
perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang 
diabaikan. Seorang anak didik yang ingin mendapatkan sesuatu 
dari suatu mata pelajaran tertentu, tidak mungkin dipaksakan untuk 
mempelajari mata pelajaran yang lain. Pasti anak didik akan 
mempelajari mata pelajaran di mana tersimpan sesuatu yang akan 
dicari itu. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan 
belajar yang akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai 
pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam 
belajar.29 
 MenurutSardiman A.M.Ada tiga fungsi motivasi belajar siswa: 

1) Mendorong  manusia  untuk  berbuat,  jadi  sebagai  penggerak  
atau  motor  yang melepaskan  energi.  Motivasi  dalan  hal  ini  
merupakan  motor  penggerak  dari setiap kegiatan yang akan 
dikerjakan. 

2) Menentukan  arah  perbuatan,  yakni  kearah  tujuan  yang  hendak  
dicapai.Dengan  demikian  motivasi  dapat  memberikan  arah  dan  
kegiatan  yang  harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.  

3) Menyeleksi perbuatan,yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 
yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 
menyisihkan perbuatanperbuatan  yang  tidak  bermanfaat  bagi  

                                                           
29Syaiful Bahri, Op. Cit, h. 157-158 
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tujuan  tersebut.  Seorang  siswa  yang akan  menghadapi  tujuan  
dengan  harapan  dapat  lulus,  tentu  akan  melakukan kegiatan 
belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain 
kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.30 

 
Menurutoemar hamalik terdapat 3 fungsi motivasi belajar siswa 

yaitu : 

1) Mendorong timbulnya kelakuan suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul suatu perbuatan belajar 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 

perbuatan pencapaian tujuan yang di inginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin 

bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan.31Fungsi motivasi belajar ini berarti 

menggerakkan seseorang ke arah perbuatan atau ke arah tujuan 

yang ingin di capai untuk melakukan sebuah aktivitas dengan 

mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan. 

f.  Bentuk-bentuk Motivasi Belajar Siswa 

Menurut Sardiman,ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa, yaitu : 

1) Memberi angka 
   Banyak siswa yang belajar, yang utama justru untuk 

mencapai angka dan nilai yang baik. Angka-angka yang baik itu 
bagi siswa merupakan motivasi yang kuat. Namun perlu diingat 
bahwa pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil 
belajar yang sejati, karena yang terkandung didalam setiap 
pengetahuan diajarkan kepada siswa tidak sekedar kognitif tetapi 
efektif dan psikomotorik. 

 

                                                           
30

Sardiman A.M, Op.Cit, h. 85 
31

Oemar Hamalik, Proses  Belajar Mengajar, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012, h. 161 
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2) Hadiah  
   Dalam proses belajar mengajar, guru dapat menggunakan 

hadiah sebagai alat untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. 
Tetapi perlu diingat bahwa hadiah tidak selalu dapat dijadikan 
sebagai alat motivasi, karena bisa saja hadiah yang diberikan tidak 
menarik bagi siswa dan bisa saja siswa akan termotivasi apabila 
sang guru yang memberikan hadiah kepada siswa. 

3) Saingan dan kompetisi 
   Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong belajar siswa. Dengan persaingan, baik 
persaingan individual mmaupun persaingan kelompok dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4) Ego-involvement 
   Menumbuhkan kesadaran pada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagia tantangan sehingga 
bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah slah satu 
bentuk motivasi yang sangat penting. Seseorang akan berusaha 
dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan 
menjaga harga dirinya. 

5) Memberi ulangan 
   Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan 

ada ulangan. Karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan 
sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru, adalah jangan 
terlalu sering (misalnya setiap hari) karena bisa membosankan dan 
bersifat rutinitis. 

6) Mengetahui hasil 
   Dengan mengetahui hasil pekerjaannya, apalagi kalau 

terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 
7) Pujian 
   Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini 
adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan 
motivasi yang baik. 

8) Hukuman  
   Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh 
karena itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian 
hukuman. 

9) Hasrat untuk belajar 
   Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada 

maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan 
segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. 

10) Minat  
   Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat. 

Sehingga tepatlah kalau minat merupak alat motivasi yang pokok. 
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Proses belajar akan berjalan dengan lancar apabila disertai dengan 
minat. 

11) Tujuan yang diakui 
   Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa 

akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 
memahami tujuan yang ingin dicapai, maka akan timbul gairah 
untuk terus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh.32 

 
 Menurut Syaiful Bahri bentuk-bentuk motivasi belajar siswa 
adalah sebagi berikut : 

1) Memberi angka 
   Pemberian angka/nilai yang baik juga penting diberikan 

kepada anak didik yang kurang bergairah belajar apabila hal itu 
dianggap dapat memotivasi anak didik untuk belajar dengan 
bersemangat. 

2) Hadiah  
   Hadiah bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Hadiah dapat 

diberikan kepada anak yang berprestasi tinggi, rangking ssatu, dua 
atau tiga dari anak didik lainnya. Pemberian hadiah ini adalah 
untuk memotivasi anak didik agar senantiasa mempertahankan 
prestasi belajar. 

3) Kompetisi 
   Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagi alat 

motivasi untuk mendorong anak didik agar bergairah belajar. 
4) Ego-involvement 
   Menumbuhkan kesadarn kepada anak didik agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan 
sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga dirinya 
adalah sebagia salah satu bentuk motivasi yang cukup tinggi. 

5) Memberi ulangan 
   Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Anak didik 

biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk 
menghadapi ulangan. 

6) Mengetahui hasil 
   Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagi alat 

motivasi. Dengan mengetahui hasil, anak didik terdorong untuk 
belajar lebih giat. 

7) Pujian 
   Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat 

dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian adalah bentuk penguatan 
yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

 
 
 

                                                           
32Sardiman A.M, Op. Cit, h.92-95 
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8) Hukuman  
   Meskipun hukuman sebagi reinforcement yang negatif, 

tetapi bila dilakukan dengan tepat dan bijak akan menjadi alat 
motivasi yang baik dan efektif 

9) Hasrat untuk belajar 
   Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada 

maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan 
segala  sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. 

10) Minat  
   Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Anak 

didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan 
mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. 

11) Tujuan yang diakui 
   Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh anak 

didik merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 
memahami tujuan yang ingin dicapai, dirasakan anak sangat 
berguna dan menguntungkan, sehinggah menimbulkan gairah 
belajar.33 

 
 Menurut S. Nasution terdapat 17 bentuk-bentuk motivasi belajar 
siswa yaitu sebagai berikut : 

1) Memberi angka 
2) Hadiah 
3) Saingan 
4) Hasrat Untuk Belajar 
5) Ego-involvement 
6) Sering memberi ulangan 
7) Mengetahui hasil 
8) Kerjasama 
9) Tugas yang challenging 
10) Pujian  
11) Teguran dan kecaman 
12) Sarkasme dan celaan 
13) Hukuman  
14) Taraf aspirasi 
15) Minat  
16) Suasana yang menyenangkan 
17) Tujuan yang di akui dan diterima baik oleh murid34 

 
   Menurut uno Hamzah ada beberapa bentuk-bentuk motivasi dalam 

pembelajaran ialah sebagai berikut: 1) Pernyataan penghargaan secara 
verbal, 2) menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan, 3) 
menimbulkan rasa ingin tahu, 4) memunculkan sesuatu yang tidak 

                                                           
33Syaiful Bachri, Op. Cit, h. 159-168 
34S. Nasution, Op. Cit, h. 78-82 
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diduga oleh siswa, 5) menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi 
siswa, 6) menggunakan materi yang dikenal siswa, 7) guanakan 
kegiatan yang unik dan tak terduga untuk menerapkan suatu konsep dan 
prinsip yang telah dipahami, 8) menuntut siswa untuk menggunakan 
hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, 9) menggunakan simulasi dan 
permainan, 10) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
memperlihatkan kemahirannya di depan umum, 11) mengurangi akibat 
yang tidak menyenangkan dan keterlibatan siswa dalam kegiatan 
belajar, 12) memahami iklim sosial dalam sekolah, 13) memanfaatkan 
kewibawaan guru secara tepat, 14) memperpadukan motif-motif yang 
kuat, 15) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, 16) 
merumuskan tujuan-tujuan sementara, 17) memberitahukan hasil kerja 
yang telah dicapai, 18) membuat suasana persaingan yang sehat di 
antara para siswa, 19) mengembangkan persaingan dengan diri sendiri, 
20) memberikan contoh yang positif.35 

 
   Dengan demikian, dengan adanya bentuk-bentuk atau cara 

motivasi belajar tersebut dapat menumbuhkan dan memberikan 

motivasi dalam kegiatan belajar siswa agar siswa bersemangat dan 

gairah untuk terus belajar dangan giat dan sungguh-sungguh, sehingga 

mereka dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

g. Ciri- Ciri Motivasi Belajar Siswa 

 Siswa yang termotivasi dalam belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 
waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 
3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. 
4) Lebih senang bekerja mandiri. 
5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin/(hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 
6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 
7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 
8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.36 

                                                           
35Hamzah B. Uno, Op. Cit, h.34-37 
36Sardiman A.M, Loc. Cit, h. 83 
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Menurut Uno Hamzah mengemukakanindikator dari motivasi belajar 

siswa adalah : 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil,  

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 

3)  Adanya harapan dan cita-cita masa depan, 

4)  Adanya penghargaan dalam belajar,  

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik 

Menurut dimyati mudjiono ciri-ciri motivasi belajar siswa adalah 

sebagai berikut : 

1) Berakar dari sifat bawaan 
2) Perilaku bermotivasi mencapai perkembangan diri optimal 
3) Pengaktualisasian diri juga bertindak sebagai evaluasi pengalaman 
4) Terbuka terhadap segala pengalaman hidup 
5) Menjalin kehidupan secara berkepribadian 
6) Percaya pada diri sendiri 
7) Memiliki rasa kebebasan 
8) Memiliki kreativitas37 
 

Menurut Makmun dalam jurnal Kartika Wahyuni ciri-ciri motivasi 

belajar adalah sebagai berikut : 

1) Durasinya  kegiatan  (berapa  lama  kemampuan penggunaan 
waktunya untuk melakukan kegiatan) 

2) Frekuensinya kegiatan (berapa sering kegiatan dilakukan dalam 
periode waktu tertentu) 

3) Persistensinya (ketetapan dan kelekatannya) pada tujuan kegiatan. 
4) Ketabahan,  keuletan  dan  kemampuannya  dalam menghadapi  

rintangan  dan  kesulitan  untuk  mencapai tujuan. 
5) Devosi  (pengabdian)  dan  pengorbanan  untuk  mencapai tujuan. 
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Dimyati Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, Jakarta : Asdi Mahasarya, 2010, h. 93 
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6) Tingkatan  aspirasinya  (maksud,  rencana,  cita-cita, sasaran  atau  
target,dan  idolanya)  yang  hendak  dicapai dengan kegiatan yang 
dilakukan. 

7) Tingkatan  kualifikasi  prestasi  atau  produk  atau  output yang 
dicapai dari kegiatannya (berapa banyak, memadai atau tidak, 
memuaskan atau tidak)  

8) Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan.38 
 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti diatas berarti seseorang 

itu memiliki motivasi yang kuat, ciri-ciri seperti itu akan sangat berarti 

dalam kegiatan belajar mengajar. Disini penulis memakai ciri-ciri 

motivasi belajar dari buku Sardiman sebagai indikator motivasi belajar. 

2. Fasilitas Belajar  

a. Defenisi Fasilitas Belajar  

Fasilitas belajar merupakan suatu alat pelajaran baik yang 

secara langsung maupun yang secara tidak langsung yang dapat 

digunakan dalam mencapai  suatu tujuan pembelajaran. Menurut 

Suharsimi Arikunto, fasilitas Belajar dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu 

usaha baik berupa benda maupun uang.39 

Sarana merupakan alat langsung yang digunakan untuk 
mencapai tujuan pendidikan misalnya: ruang kelas, buku, perpustakaan, 
laboratorium dan sebagainya. Sedangkan menurut tim dosen 
administrasi pendidikan UPI, setiap satuan pendidikan wajib memiliki 
sarana yang memiliki perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, 
buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan 
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 
teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak 
langsung yang digunakan  untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan, 
misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah. Sarana pendidikan adalah 

                                                           
38

Kartika Wahyuni, Jurnal Pengaruh Fasilitas Belajar Di Sekolah Terhadap Motivasi Belajar 
Siswa Kelas V Sekolah Dasar Dabin Iv Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, 2015, h. 34-35 
39Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h, 
97 
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semua fasilitas  yang  diperlukan dalam  proses belajar mengajar baik  
yang  bergerak maupun tidak bergerak  agar  pencapaian tujuan 
pendidikan dapat berjalan dengan lancar,  teratur,  efektif,  danefisien.40 

Menurut Barnawi Arifin dalam jurnal Kartika Wahyuni Sarana 
pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang 
secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di 
sekolah.41Fasilitas  belajar menurut Heryati dan Mukhsin dalam jurnal 
kartika wahyuni diartikan  sebagai  sesuatu yang  dapat  memudahkan  
dan  melancarkan  pelaksanaan  suatu  usaha.  Usaha  ini dapat  berupa  
benda-benda  ataupun  uang.  Jadi,  fasilitas  dapat  disamakan  dengan 
sarana.42Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa 
fasilitas belajar adalah perlengkapan belajar yang langsung maupun 
tidak langsung yang dapat digunakan siswa untuk memudahkan, 
melancarkan dan menunjang dalam kegiatan belajar siswa di sekolah. 

 
b.  Indikator-Indikator Fasilitas Belajar 

Menurut Ibrahim Bafadal, fasilitas dapat dikelompokkan 
menjadi: (1) sarana pendidikan dan (2) prasarana pendidikan. Sarana 
pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang 
secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. 
Prasarana pendidikan di sekolah, bisa diklasifikasikan menjadi dua 
macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung 
digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang 
perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. 
Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk 
proses belajarmengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang 
terjadinya proses belajar mengajar, diantaranya adalah ruang kantor, 
kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, 
ruangusahakesehatansekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah dan 
tempat parker kendaraan.43 
Sarana  pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 sudut pandang yaitu : 

1) Di tinjau dari habis tidaknya dipakai 

a. Sarana pendidikan yang habis pakai 

Sarana yang habis pakai adalah segala bahan atau alat yang apabila 

digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai 

contohnya adalah kapur tulis yang biasa digunakan oleh guru dan 

siswa dalam pembelajaran, beberapa bahan kimia yang seringkali 
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Arikunto, Suharsimi.  Lia  Yuliana. Manajemen  Pendidikan.  Yogyakarta: Aditya Media, 2012, 

h. 273 
41

Kartika wahyuni, Op. Cit, h. 4 
42

Kartika Wahyuni, Loc. Cit 
43Dr. Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasinya, Bumi Aksara, 
2012, h. 2-3 
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digunakan oleh seorang guru dan siswa dalam pembelajaran IPA. 

Semua contoh di atas merupakan sarana pendidikan yang benar-

benar habis pakai. Selain itu ada beberapa sarana pendidikan yang 

berubah bentuk misal, kayu, besi, kertas karton yang sering kali 

digunakan oleh guru dalam mengajar materi pelajaran 

keterampilan. Semua contoh tersebut merupakan sarana pendidikan 

yang apabila dipakai satu kali atau beberapa kali bisa habis dipakai 

atau berubah sifatnya. 

b. Sarana pendidikan yang tahan lama 

Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau 

alat yang dapat digunakan secara terus menerus dalam waktu yang 

relatif lama. Beberapa contohnya adalah bangku sekolah, mesin 

tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. 

2) Ditinjau dari pendidikan bergerak tidaknya  

a. Sarana pendidikan yang bergerak  

Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang 

bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan 

pemakainya. Lemari arsip sekolah misalnya, merupakan salah satu 

sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan ke mana-

mana bila diinginkan. Demikian pula bangku sekolah termasuk 

sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan ke mana 

saja. 

b. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak 

Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana 

pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk 

dipindahkan. Misalnya saja suatu sekolah yang telah memiliki 

saluran dari perusahaan daerah air minum (PDAM). Semua 

peralatan yang berkaitan dengan itu, seperti pipanya, relatif tidak 

mudah untuk dipimdahkan ke tempat-tempat tertentu. 

3) Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar 

a. Sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Sebagai contohnya adalah kapur tulis, atlas, dan 

sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. 

b. Sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan 

dengan proses belajar mengajar, seperti lemari asrip di kantor 

sekolah merupakan sarana pendidikan yang tidak secara langsung 

digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar.44 
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Ibrahim Bafadal, Loc.Cit. 
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Menurut tim dosen administrasi pendidikan UPI, sarana dan 
prasarana pendidikan mencakup alat-alat bantu dalam pembelajaran. 
Umumnya berbentuk perangkat keras yang dibutuhkan untuk 
kelancaran proses pembelajaran. Misalnya, papan tulis dan 
perlengkapannya, meja, kursi, baik untuk pelatih ataupun peserta 
pelatihan, besar ruangan belajar, lampu penerangan, media pelajaran 
(radio, TV, LCD) perlu ditetapkan dengan standar untuk setiap jenis 
dan jenjang pendidikan.45 

 
Sedangkan menurut B. Suryo Subroto, indicator fasilitas belajar 

(sarana material) dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: alat pelajaran, 

alat peraga, media pengajaran.46 

1) Alat Pelajaran 
Alat pelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan 

secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar 
mengajar. Seperti buku tulis, buku paket, buku penunjang (LKS), 
papan tulis, penggaris papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, meja 
dan kursi belajar, dan alat-alat praktek. 

2) Alat Peraga 
Alat peraga mempunyai arti yang sangat luas. Alat peraga 

adalah semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa 
benda ataupun perbuatan yang paling konkrit sampai ke yang paling 
abstrak yang dapat mempermudah pemberian pengertian kepada siswa. 
Seperti atlas, globe, patung peraga, materi RPP, silabus, peta topografi 
dunia, peta topografi pulau, kerangka model pembelajaran dan 
pengukuran panjang kurva. Dengan pengertian ini, maka alat pelajaran 
dapat termasuk dalam lingkup alat peraga, tetapi belum tentu semua 
alat pelajaran itu merupakan alat peraga. 

3) Media Pembelajaran 
Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

macam, yaitu sebagai berikut: 
a) Media audio, seperti radio dan tape recorder. 
b) Media visual, seperti gambar grafik, diagram dan bagan-bagan. 
c) Media audio visual, seperti infocus, film, video dan televisi.47 

 
Dilihat dari penggunaannya, fasilitas atau sarana dapat 

dibedakan atas dua kategori yaitu : 

 

                                                           
45Ibid, h. 55 
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47Ibid, h. 275 
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a) Fasilitas yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar 

b) Fasilitas yang tidak langsung terlibat dalam proses belajar 

mengajar.48 

Berdasarkan uraian di atas, fasilitas memiliki ruang lingkup 

yang sangat luas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya dibatasi 

pada fasilitas belajar siswa yang bersifat material atau fisik. Yaitu 

segala sesuatu yang diperlukan dalam proses belajar siswa dalam 

bentuk materil agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 

dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Penulis mengambil indikator 

fasilitas belajar dari pendapat B. Suryosubroto. Adapun yang termasuk 

dalam fasilitas belajar siswa atau fasilitas yang harus digunakan oleh 

siswa dalam belajar adalah sebagai berikut : 

a) Buku pelajaran  

Buku pelajaran merupakan alat pengajaran yang paling 

banyak digunakan di antara semua alat pengajaran lainnya. Buku 

pelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengulangi 

pelajaran atau mempelajari pelajaran baru.Buku pelajaran terdiri 

dari dua macam, yaitu : buku pokok dan buku penunjang. Buku 

pokok disebut juga buku teks atau buku paket. Buku pokok adalah 

buku pelajaran yang di sediakan oleh pemerintah dan menjadi 

acuan utama dalam pembelajaran. Sementara buku penunjang juga 

disebut dengan buku pelengkap. Buku penunjang adalah buku-
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buku terbitan swasta yang dibeli oleh sekolah atau siswa 

berdasarkan pilihan sekolah maupun daerah.49 

Buku pelajaran akan bermanfaat jika digunakan dengan 

maksimal yaitu dengan membaca dan memahaminya. Dengan 

ketersedian buku pokok dan penunjang yang lengkap tentu akan 

memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. 

b) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja ini 

biasanya berupa petunujuk atau langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas.50Jadi Lks merupakan salah satu 

fasilitas yang memberikan kesempatan penuh kepada siswa untuk 

mengungkapkan kemampuan dan keterampilan, didorong dan 

dibimbing berbuat sendiri untuk mengembangkan proses 

berpikirnya. 

c) Komputer  

Komputer adalah alat elektronik yang dapat bekerja secara 

otomatis, dengan menggunakan program untuk mengolah data dan 

menyediakan output dalam bentuk informasi. 51 penggunaan 

komputer menjadi penunjang proses pembelajaran. Dalam hal ini 

siswa memperoleh informasi dan mendapat kemudahan dari 

penggunaannya. 

                                                           
49Nasution, Teknologi Pendidikan, Jakrta : PT. Bumi Aksara, 2010, h. 102-103 
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51Hasanudin, Komputer Dan Pemrograman, Pekanbaru : Benteng Media, 2013, h. 1 
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d) Internet  

Internet (International Network) adalah sebuah jaringan 

komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan 

kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh 

dunia.52Melalui internet, siapa saja dapat dengan leluasa 

mengakses berbagai macam informasi dari berbagai tempat. 

Informasi yang dapat diakses pun dapat berupa teks, grafik, suara, 

maupun vidio. Melalui internet, siswa dapat mengakses berbagai 

informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan 

dengan subjek mata pelajaran. Sehingga pemanfaatan jaringan 

internet sebagai fasilitas belajar, akan membantu mempermudah 

siswa dalam belajar. 

e) Diagram  

Diagram adalah gambar yang sederhana yang menggukan 

garis-garis dan simbol-simbol untuk menunjukkan hubungan antara 

komponen atau menggambarkan suatu proses tertentu. 

f) Grafik  

Grafik adalah media visual berupa garis atau gambar yang 

dapatmemberikan informasi mengenai keadaan atau perkembangan 

sesuatu berdasarkan data secara kuantitatif. Melalui grafik , siswa 

dapat menangkap gambar secara lebih mudah tentang data-data    
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statistik, misalnya grafik tentang perkembangan penduduk.53 

Melalui diagram dan grafik akan memudahkan siswa dalam 

memahami maksud dan tujuan dari pelajaran yang dipelajari 

karena dengan diagram terlihat jelas bahwa isi materi pelajaran 

diwujudkan dengan simbol-simbol dan gambar begitu juga dengan 

grafik siswa akan dapat melihat arti garis grafik memgalami 

kenaikan atau penurunan. Contohnya kenaikan jumlah penduduk.  

3.  Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Motivasi Belajar Siswa 

  Menurut Aunurrahman prasarana dan sarana pembelajaran 
berdampak terhadap terciptanya iklim pembelajaran yang lebih kondusif, 
tejadinya kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan 
informasi dan sumber belajar yang pada gilirannya dapat mendorong 
berkembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang baik. 
Bandingkan dengan keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tidak 
tertata dengan baik, sumber-sumber belajar adalah persiapan alat, bahan 
dan suasana belajar serta pemanfaatan sumber-sumber belajar.54 
  Pelaksanaan proses belajarmengajar dipengaruhi oleh lima faktor 
diantaranya; Guru, anak didik, tujuan, alat dan lingkungan. Ketidakadaan 
salah satu faktor saja, maka tidak mungkin terjadi proses belajarmengajar. 
Dengan lima faktor tersebut, proses belajar dapat dilaksanakan dengan 
baik dan efektif walaupun dengan hasil belajar yang belum maksimal. 
Hasil belajar tersebut dapat ditingkatkan apabila siswa memiliki motivasi 
belajar yang tinggi dan ditunjang dengan fasilitas belajar yang lengkap. 
Oleh karena itu, pihak sekolah perlu menyediakan fasilitas belajar yang 
lengkap dengan begitu siswa akan termotivasi untuk belajar dengan 
sungguh-sungguh.55Uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan 
penggunaan sarana atau fasilitas belajar akan mempermudah, 
menmperlancar proses pembelajaran bagi siswasehingga berjalan dengan 
efektif dan efesien serta fasilitas belajar berpengaruh terhadap motivasi 
belajar siswa. 
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B. Penelitian yang Relevan  

1. Anisa Nur Laily (2013) judul penelitiannya adalah pengaruh fasiltas 

belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI 

di madrasah aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Hasil penelitian 

menunjukkan di peroleh data tentang fasilitas belajar siswa yaitu 59,78% 

dapat dikategorikan kedalam ketegori cukup baik. Sedangkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di madrasah aliyah Darul Hikmah 

Pekanbaru berada pada skor 71-85 yaitu sebanyak 25 orang dengan 

presentase sebesar 89,3% berada pada kategori baik. Maka besarnya 

pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas XI di madrasah aliyah Darul Hikmah Pekanbaru adalah 

0,265x100%= 26,5%, dan selebihnya ditentukan oleh variabel lain.56 

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, perbedaan penelitiannya adalah Anisa Nur Laily meneliti hasil 

belajar sedangkan penulis meneliti tentang motivasi belajar. Sedangkan 

persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Anisa Nur 

Laily Adalah sama-sama meneliti fasilitas belajar 

2. Sri wahyuni (2014) dengan judul penelitian pengaruh fasilitas belajar 

terhadap kreativitas guru pada mata pelajaran ekonomi di sekolah 

menengah atas negeri 1 bangkinang kota kecamatan bangkinang 

kabupaten kampar. Hasil penelitian menunjukkan diperoleh koefisien 

korelasi phi sebesar 0,460 jauh lebih besar dari rtabel baik pada taraf 
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signifikan 5% adalah 0.273 maupun pada taraf signifikan 1% = 0.354 

(0,273< 0,460 > 0,354), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif yang signifikan fasilitas pembelajaran terhadap kreativitas guru 

pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota 

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.57 

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, perbedaan penelitiannya adalah Sri wahyuni meneliti kreativitas 

guru sedangkan penulis meneliti tentang motivasi belajar. Sedangkan 

persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Sri Wahyuni 

adalah sam-sama meneliti fasilitas belajar. 

3. Susanto (2013) dengan judul pengaruh penggunaan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam siswa sekolah menengah 

pertama negeri 1 pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Hasil penelitian 

menunjukkan diperoleh data penggunaan fasilitas belajar secara umum 

tergolong sedang. Adapun perinciannya pada kategori sedang sebanyak 52 

orang atau sebesar 70,27% , pada kategori baik sebanyak 12 orang atau 

sebesar 16,22%,  pada kategori tidak baik sebanyak 10 orang atau sebesar 

13,52%. Gambaran prestasi belajar pendidikan agama islam siswa sekolah 

menengah pertama negeri 1 pangkalan kuras kabupaten pelalawan di 

peroleh data pada kategori sedangsebanyak 52 orang atau sebesar70,27%, 

pada kategori baik sebanyak 14 orang atau sebesar 18,92%, pada kategori 

tidak baik sebanyak 8 orang atau sebesar 10,8%. Terdapat pengaruh yang 
                                                           
57

Sri Wahyuni, Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Kreativitas Guru Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar, Pekanbaru : Uin Suska Riau, 2014, h. 28 
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signifikan penggunaan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

pendidikan agama islam siswa sekolah menengah pertama negeri 1 

pangkalan kuras kabupaten pelalawan, dengan besar pengaruh sebesar 

66% sisanya sebesar 34% (100%-66%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.58 

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, perbedaan penelitiannya adalah Susanto meneliti prestasi belajar 

sedangkan penulis meneliti tentang motivasi belajar. Sedangkan 

persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Susanto  

adalah sama-sama meneliti fasilitas belajar. 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkret dari 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dilapangan sebagai 

acuan dalam penelitian bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh 

menyimpang dari kajian teoritis, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

salah pengertian dan memahi tulisan ini. Sebagaimana fokus penelitian ini 

adalah Pengaruh Fasilitas BelajarTerhadap Motivasi Belajar Siswa Jurusan 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pada Mata Pelajaran Ekonomi Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. Didalam penelitian 

ini ada dua variabel yang akan dibahas yakni variabel (x) fasilitas belajar dan 

variabel (y) motivasi belajar siswa. 

                                                           
58Susanto,Pengaruh Penggunaan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 
Islam Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, 
pekanbaru, 2013, h. 64 
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Berdasarkan indikator menurut B Suryo Subroto, maka dirumuskan 

konsep operasional pada variabel x (fasilitas belajar) sebagai berikut: 

1. Fasilitas Belajar (X) 

a. Alat Pelajaran 

1) Buku paket yang disediakan oleh sekolah membuat siswa semangat 

membaca buku pelajaran ekonomi 

2) Buku penunjang (LKS) yang disediakan oleh guru membuat  siswa 

mudah menyelesaikan tugas praktek pelajaran ekonomi 

b. Alat Peraga 

1) Atlas yang disediakan sekolah membuat siswa giat menghapalkan 

pelajaran ekonomi 

2) Globe yang di sediakan oleh guru membuat siswa mudah dalam 

memahami pelajaran ekonomi 

c. Media Pembelajaran 

1) Infokus yang disediakan oleh sekolah membuat siswa semangat 

mengikuti pelajaran ekonomi 

2) Komputer yang disediakan oleh sekolah membuat siswa lebih cepat 

dalam menyelesaikan tugas pelajaran ekonomi59 

2. Motivasi Belajar Siswa (Y) 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

                                                           
59 Suryo Subroto, Loc. Cit 
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1) Siswa berusaha mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir 

pembelajaran dengan peta konsep pada mata pelajaran ekonomi 

2) Siswa berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan guru hingga 

akhir pembelajaran dengan LKS pada mata pelajaran ekonomi 

b. Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

1) Siswa berusaha menyelesaikan masalah baik itu tentang materi 

pelajaran ataupun diluar materi belajar dengan Internet pada mata 

pelajaran ekonomi 

2) Siswa mencari masukan dari guru dengan whatsapp pada mata 

pelajaran ekonomi  

c. Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah 

1) Siswa aktif bertanya mengenai materi yang belum difahaminya 

dengan grafik-grafik pada mata pelajaran ekonomi 

2) Siswa senang bila dihadapkan dengan masalah-masalah sosial 

dengan diagram pada mata pelajaran ekonomi 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

1) Siswa berusaha sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas 

denganKomputer pada mata pelajaran ekonomi 

2) Siswa membuat sendiri kesimpulan materi pembelajaran dengan 

buku paket pada mata pelajaran ekonomi 

e. Cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

makanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 
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1) Siswa  mencari referensi dalam mengerjakan tugas dengan blog 

pada mata pelajaran ekonomi 

2) Siswa senang mengikuti pelajaran dari guru yang menyelingi 

pembelajaran secara humor dengan vidio pada mata pelajaran 

ekonomi 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah di yakini 

sesuatu) 

1) Siswa mempertahankan pendapat saat berdiskusi dengan alasan 

yang benar dan akuratdengan power point pada mata pelajaran 

ekonomi 

2) Siswa  konsisten terhadap pendapat yang diyakininya benar dengan 

kerangka model pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

1) Siswa mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim 

dengan pikiran terbuka dalam proses belajar dengan website pada 

mata pelajaran ekonomi 

2) Siswa yakin dapat dapat memahami dan mengerti setiap materi 

pelajaran yang diberikan gurudengan filmpada mata pelajaran 

ekonomi 
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h. Senang mencari dan memecahkan masalah-msalah soal-soal 

1) Siswa merasa tertantang untuk mengerjakan soal yang di anggab 

sulit bagi temannyadengan kamus ekonomipada mata pelajaran 

ekonomi 

2) Siswa antusias mengikuti diskusi kelompok dalam memecahkan 

masalah-masalah yang bersangkutan tentang materi pelajaran 

dengan bagan-bagan pada mata pelajaran ekonomi60 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian 

1. Asumsi Dasar 

   Berdasarkan pengamatan sehubung dengan penelitian ini, maka 

asumsi dasar pada penelitian ini adalah fasilitas belajar dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Hipotesis Penelitian 

Ha  : Ada pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar  terhadap 

motivasi belajar siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pada 

Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar. 

Ho  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar terhadap 

motivasi belajar siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pada 

                                                           
60

Sardiman A.M, Loc. Cit 
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Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar. 




