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ABSTRAK

KURNIA ANTUNG JULEHA. 2019. Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan

Cara Belajar yang Efektif siswa kelas XI di SMA Isen Mulang Palangka Raya.

Skripsi, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Jurusan Ilmu Pendidikan,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya,

Pembimbing: (I) Dr. Josef Dudi, M.Si ; Pembimbing (II) Christine Caroline,

S.Psi, Psi.

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Belajar Efektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara Motivasi

Belajar Siswa dengan Cara Belajar yang Efektif Kelas XI SMA Isen Mulang

Palangka Raya, dengan jumlah siswa seluruhnya adalah 12 orang siswa. Data

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan angket motivasi belajar siswa dan

angket belajar efektif. Angket disebarkan pada siswa dan siswa mengisi sesuai

dengan pilihan mereka. Sehingga diperoleh motivasi belajar siswa dengan skor

rata-rata 31,3 yang tergolong kedalam kategori sedang dan belajar efektif dengan

skor rata-rata 33,9 yang tergolong kedalam kategori tinggi. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson untuk meneliti

hubungan antar variabel yang dihipotesiskan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, terdapat hubungan yang positif

dan signifikan antara motivasi belajar siswa dengan cara belajar yang efektif kelas

XI SMA Isen Mulang Palangka Raya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dimana

nilai korelasi Product Moment diperoleh harga rhitung sebesar 0,737, sedangkan

harga rtabel dengan N=10 pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,632. Jika di

masukan kedalam kriteria keberartian korelasi Guilford 0,737 terletak pada

kategori tinggi. Dengan demikian maka hasil hipotesis yang mengatakan

bahwa’terdapat hubungan yang positif antara variabel motivasi belajar siswa

dengan cara belajar yang efektif kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya

diterima atau terbukti kebenarannya’.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap

perkembangan dan masa depan bangsa, tanpa adanya pendidikan suatu negara

tidak akan maju dan berkembang. Hampir seluruh negara didunia mengalami

masalah yang berkaitan dengan pendidikan.

Menurut undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang “Pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya”(UU-20-

2003-Tentang Pendidikan-Nasional).

Berdasarkan undang-undang dimana pendidikan bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan dan bakat individu dalam mencapai harapan dan

cita-cita yang diinginkan. Serta pendidikan nasional yang bertujuan untuk

membangun kualitas manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

dalam pengendalian diri, kepribadian dan keterampilan diri yang berguna bagi diri

individu itu sendiri. Dengan berjalannya waktu dunia pendidikan mengalami

kemajuan yang sangat pesat di berbagai negara. Sehingga seluruh negara pun

menjunjung tinggi dunia pendidikan. Akan tetapi didalam dunia pendidikan

terdapat fenomena yang tidak bisa diabaikan, yaitu permasalahan tentang motivasi
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belajar yang menggangu dalam proses belajar maksimal peserta didik. Setiap

orang tentu memiliki cara menumbuhkan semangat belajar pada diri yang berbeda

satu sama lainnya. Semangat inilah yang disebut dengan motivasi. Menurut

Winkel (2003:271) motivasi belajar adalah suatu keadaan psikis yang berperan

menumbuhkan gairah, rasa dan semangat belajar. Ciri-ciri dari motivasi belajar itu

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 lingkungan belajar yang kondusif (Uno, 2006:23).

Dengan demikian motivasi belajar pada siswa mempunyai arti penting dalam

membangkitkan semangat dan gairah siswa dalam belajar, serta membuat siswa

berjuang untuk mencapai kesuksesan. Agar dapat mencapai kesuksesan siswa

harus memiliki cara belajar yang tepat, cara belajar yang tepat adalah cara belajar

yang efektif. Cara belajar efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan

peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat

tercapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan harapan (Warista,2008: 288).

Adapaun ciri-ciri dari belajar yang efektif yaitu, 1) mengatur waktu belajar 2)

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 3) adanya kegiatan yang menarik

dalam belajar (Uno, 2006:23).

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada siswa yang dilaksanakan di

SMA Isen Mulang Palangka Raya khususnya kelas XI IPS dan XI IPA. Peneliti

melihat bahwa siswa mempunyai motivasi belajar yang baik, hal ini terlihat ketika

kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas siswa aktif dalam mengikuti

kegiatan proses belajar mengajar seperti, mencatat materi yang di sampaikan oleh
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guru didepan, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, tidak takut untuk

menanyakan kembali ketika ada materi yang masih belum dimengerti, serta aktif

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara lisan maupun tertulis.

Namun ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, hal

ini terlihat ketika ditanya oleh guru tidak bisa menjawab pertanyaan, di karenakan

siswa tersebut tidak memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, tidak

mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan.

Selain itu peneliti juga melihat fenomena bahwa siswa SMA Isen Mulang

Palangka Raya khususnya siswa kelas XI IPS dan XI IPA memiliki cara belajar

yang efektif, seperti belajar dengan baik, siswa dapat membagi waktu belajar,

waktu istirahat dan bermain. Mereka juga mempelajari kembali materi yang

sudah diberikan oleh guru dengan baik, hal ini terbukti saat guru memberikan

tanya jawab siswa bisa menjawab dan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang

terjadi didalam kelas. Sehingga siswa dengan mudah mengingat materi apa saja

yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Akan tetapi ada juga siswa yang belum

memiliki cara belajar yang efektif, seperti belum menguasai bahan pelajaran,

belum bisa membagi waktu belajar, waktu istirahat dan bermain.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Hubungan Antara Motivasi Belajar Siswa dengan Cara Belajar yang Efektif

Kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya”.
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B. Identifikkasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Siswa memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi didepan kelas

2. Siswa aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru baik secara lisan

maupun tertulis

3. Siswa tidak mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan oleh guru

4. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran didalam kelas

5. Siswa dapat mengatur waktu belajar dengan baik

6. Siswa tidak menguasai bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru

7. Siswa belum bisa membagi waktu belajar dengan baik

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada :

1. Motivasi belajar siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

2. Cara belajar yang efektif siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

3.Hubungan anatara motivasi belajar siswa dengan cara belajar yang efektif

kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

D. Rumuasan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ;

1. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka

Raya?

2. Bagaimana cara belajar efektif siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka

Raya ?



5

3. Bagaimana hubungan antara motivasi belajar siswa dengan cara belajar yang

efektif kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa kelas XI SMA Isen Mulang

Palangka Raya.

2. Untuk mengetahui cara belajar efektif siswa kelas XI SMA Isen Mulang

Palangka Raya.

3. Untuk mengetahui Hubungan Antara Motivasi Belajar Siswa dengan Cara

Belajar yang Efektif Kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran serta bahan kajian bagi para

pembaca, khususnya mengenai, hubungan anatara motivasi belajar siswa

dengan cara belajar yang efektif  kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

b. Kegunaan secara praktis

1. Bagi siswa

Agar mereka dapat memiliki cara belajar yang efektif dalam belajar dan

memahami apa yang telah disampaikan oleh guru.

2. Bagi guru

Sebagai masukan yang membangun untuk merancang dan menyusun

kegiatan pembelajaran mengenai bagaimana hubungan antara motivasi

belajar siswa dengan cara belajar yang efektif
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3. Bagi sekolah

Penelitian ini bermanfaat memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran.

G. Penjelasan Istilah Kunci

Untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman

maka dapat dijelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

a. Motivasi belajar

Menurut Uno (2006:23) motivasi dan belajar merupakan dua hal

yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara

relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau

pengutan(reinforced practice)yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan

tertentu. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor dari dalam, berupa

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar dan harapan

akan cita-cita.

b. Cara belajar efektif

Menurut Daryanto (2013:118) belajar efektif adalah pembelajaran

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan yang dapat meningkatkan

efektifitas belajar yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Bimbingan menurut Shertzer dan Kardinata dalam ( Suherman, 2007: 10 )

bimbingan merupakan proses bantuan kepada individu (konseli) sebagai dari

program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli (konselor) agar individu

(konseli) mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal

sesuai dengan tuntutan lingkungan. Sedangkan konseling menurut Canvanagh

(Suherman, 2007: 12) ditunjukan oleh suatu hubungan antara pemberian bantuan

yang terlatih dengan seorang yang mencari bantuan, bantuan yang diberikan

berupa keterampilan dan penciptaan suasana yang membantu orang agar dapat

belajar berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain melalui cara-cara yang

lebih tumbuh produktif.

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu bimbingan ialah tingkat

perkembangan optimal bagi setiap individu sesuai dengan kempuannya, artinya

membantu murid-murid untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam

berbagai aspek fisik, mental dan sosial. Adapun tujuan bimbingan yang hendak

dicapai ialah : Membantu murid-murid untuk mengembangkan pemahamannya

sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi hasil belajar serta kesempatan yang ada.
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a. proses sosialisasi dan sentisifikasi kepada kebutuhan orang lain.

b. Membantu murid-murid untuk mengembangkan motif-motif intrerinsik,

sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti dan bertujuan.

c. Memberikan dorongan didalam memecahkan masalah, pengambilan

keputusan dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan.

d. Mengembangkan nilai dan sikap secara menyeluruh, serta sesuai dengan

penerimaan diri.

e. Membantu didalam memahami tingkah laku manusia ( siswa ).

f. Membantu murid-murid memperoleh keputusan pribadi dan dalam

menyesuiakan diri secara maksimal terhadap masyarakat.

Dari tujuan bimbingan yang telah dikemukakan tersebut tidak hanya

mendatangkan manfaat bagi murid/siswa pribadi saja dalam menghadapi

situasi hidup akan tetapi juga bermanfaat bagi sekolah, guru, orang tua dan

masyarakat dimana ia berada ( Latifah Husien, 2017: 106 ).

Adapun tujuan bimbingan dan konseling yang lain adalah :

a. Mewujudkan potensi diri pribadinya secara optimal, baik kepentingan

dirinya sendiri maupun masyarakat.

b. Menyesuaikan diri pribadinya dengan tuntutan lingkungan sekitarnya.

c. Memecahkan persoalan pribadi baik yang bersifat intern maupun non

intern yang dihadapinya secara realistis.

d. Mengabul keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan

yang telah ditetapkan.

e. Menyusun rencana pribadi untuk masa depan



9

3. Motivasi

a. Hakikat Motivasi

Setiap individu memiliki kondisi internal, di mana kondisi internal tersebut

turut berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari kondisi internal

tersebut adalah ‘motivasi’. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan

seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang

menggerakan untuk melakukan sesuuatu sesuai dengan motivasi yang

mendasarinya. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat

melaksakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan

tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun

luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah

ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai

dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota

masyarakat.

b.Pengertian Motivasi

Istilah 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

dideskripsikan dalam tingkah lakunya, berupa ransangan, dorongan pembangkit

munculnya tingkah laku tertentu.

Motif dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

(1). Motif geogenetis
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yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme demi

kelanjutan hidupnya, misalnya lapar, haus, kebutuhan akan kegiatan dan istirahat,

mengambil nafas, seksualitas dan sebagainya ;

(2). Motif sosiogenetis

yaitu motif-motif yang berkembang berasal dari lingkungan kebudayaan orang

tersebut berada, jadi motif ini tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi

dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan setempat. Misalnya, keinginan

mendengarkan musik, makan pecel, makan coklat. Dan lain-lain;

(3). Motif teologis

Dalam motif ini manusia adalah sebagai makhluk yang berketuhanan,

sehingga ada interaksi manusia dengan Tuhan-Nya, seperti ibadah dalam

kehidupan sehari-hari, misalnya keinginan mengapdi kepada Tuhan Yang Maha

Esa, untuk melaksanakan norma-norna sesuai agamanya.

Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melalukan

aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian motivasi

merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha

mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi

kebutuhannya Uno (2017: 3).

Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang

terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Perilaku atau tindakan yang

ditunjukan seseorang dalam upaya mencapai tujuan tertentu sangat tergantung

dari motive yang dimilikinya Woodwort, 1955 (Wina Sanjaya, 2008 : 250).

Hilgard (Wina Sanjaya, 2008 : 250) mengatakan bahwa mmotivasi adalah suatu
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keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang

melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dengan

demikian, motivasi muncul dari dalam diri seseorag karena dorongan untuk

mencapai tujuan.

Syah (2005 :152) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menghubungi belajar

adalah motivasi. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal

maupun eksternal akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam

melakukan proses belajar secara efektif dalam memepelajari materi-materi

pelajaran baik disekolah maupun dirumah.

(Ainurrahman, 2010: 114) motivasi merupakan tenaga pendorong bagi

seseorang agar memiliki energi atau kekuatan yang mampu mengubah energi

dalam diri seseorang dalam bentuk aktivitas nyata untuk mncapai tujuan tertentu.

sedangkan(Ainurrahman,2010: 114) mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu

perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya

afektif ( perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan).

Motivasi dapat bersifat internal dan eksternal, motivasi internal adalah

dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan suatu aktivitas. Sedangkan

motivasi eksternal adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu. Penerapan

prinsip-prinsip motivasi dalam proses pembelajran akan dapat berlansung dengan

baik, bilamana guru memahami beberapa aspek yang berkaitan dengan dorongan

psikologis sebagai individu dalam diri siswa sebagai berikut :
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1. Motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian

2. Rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan

motivasi belajar

3. Motivasi bertambah bila para pelajar memiliki alasan untuk percaya bahwa

sebagaian besar dari kebutuhannya dapat terpenuhi

4. Kajian dan penguatan guru, orang tua dan teman seusia berpengaruh terhadap

motivasi dan perilaku.

Teori Motivasi Prestasi David C. McClelland dalam (Miftah Thoha, 2012

:235). Manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi diatas

kemampuan orang lain. Hasil penelitian McClelland membuat dia lebih percaya

bahwa kebutuhan untuk berprestasi itu adalah suatu yang berbeda yang dapat

dibedakan dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lebih penting lagi kebutuhan

berprestasi ini dapat diisolasikan dan di uji pada setiap kelompok.

Menurut McClelland, seseorang dianggap mempunyai motivasi untuk

berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melalukan suatu karya yang

berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang lain.

c. Macam-Macam Motivasi Belajar

1. motivasi dilihat dari dasar bentuknya

a. motif-motif bawaan, adalah yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu

ada tanpa dipelajari. Contoh dorongan untuk makan, minum, bekerja

dan beristrahat.
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b. motif-motif yang dipelajari, maksudnya motif yang timbul karena

dipelajari. Contoh dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu

pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu dalam masyarakat.

2. motivasi intrinsik dan ekstrinsik

a. motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif dan berfungsi tidak

perlu diransang dari luar, karena dalam diri individu  sudah ada

dorongan untuk melalakukan sesuatu.

b. motivasi ekstrinsik adalah motif yang aktif dan berfungsinya karena

adanya peransang dari luar. Contoh seseorang belajar karena ia tahu

beso ada ujian dengan harapan mendapat nilai baik.

d.  Bentuk- Bentuk Motivasi Disekolah

1. Memberi angka. Angka sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya,

banyak siswa yang belajar justru untuk mencapai atau angka nilai yang

baik.

2. Hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan motivasi, tetapi tidak selalu

demikian karena hadian untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan berbakat untuk suatu

pekerjaan tersebut.

3. Saingan atau kompetisi, dapat digunakan sebagai motivasi untuk

mendorong belajar siswa baik individual atau kelompok.

4. Ego-involvement (keterlibatan ego)menumbuhkan kesadaran kepada

siswa agar dapat merasakan pentingnya tugas dan penerimaaan sebagai

tantangan sehingga kerja keras dengan mempertaruhkan harga diri.
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5. Memberi ulangan. Para siswa menjadi giat belajar kalau mengetahui

akan ada ulanagan.

6. Mengetahui hasil. Mengetahui hasil akan mendorong siswa untuk lebih

giat belajar, semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar

meningkat, maka ada motivasi pada diri untuk terus belajar, dengan

harapan hasilnya terus meningkat.

7. Pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus

merupakan motivasi yang baik.

8. Hukuman. Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalu

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.

9. Hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik

itu memng ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah tentu hasilnya

akan baik.

10. Minat. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga minat

sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok.

4. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Menurut Uno (2006:23) motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling

memp engaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan

secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau pengutan(reinforced

practice)yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar

dapat timbul karena faktor dari dalam, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan

dorongan kebutuhan belajar dan harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor dari
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luarnya adalah adanya penghargaan belajar yang kondusif dan kegitan belajar yang

menarik.

Menurut Uno (2006:23) indikator motivasi belajar dapat dikalsifikasikan sebagai

berikut :

1. adanya hasrat dan keinginan berhasil

2. adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

3. adanya harapan dan cita-cita masa depan

4. adanya penghargaan dalam belajar

5. adanya kegiatan yang menarik dalam belajar

6. adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan

seseorang siswa dapat belajar dengan baik.

Menurut Sardiman (2014:75) motivasi belajar adalah keseluruhan

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,

yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tercapai tujuan

pembelajaran.

b. Hakikat Motivasi Belajar

Menurut Uno (2006:31) hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal

dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada

umumnya dengan beberapa indikator meliputi :

1). Adanya hasrat dan keinginan berhasil;

2). Adanya dorngan dan kebutuhan dalam belajar;

3). Adanya harapan dan cita-cita masa depan;

4). Adanya penghargaan dalam belajar;
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5). Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar;

6). Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang

siswa dapat belajar dengan baik.

c. Peranan Motivasi dalam Belajar

Menurut Uno (2006:27) ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam

belajar yaitu :

1.  Peran motivasi dalam menentukan pengutan belajar

Motivasi dapat berperan dalam pengutan belajar apabila seseorang anak

yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan, dan

hanya dapat dipecahkan, dan hanya dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang

pernah dilaluinya. Dapat dipahami bahwa sesuatu dapat menjadi penguat belajar

untuk seseorang apabila diasedang benar-benar mempunyai motivasi untuk

belajar sesuatu.

2. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan

kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang dipelajari

itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak.

3. Motivasi menentukan ketekunan belajar

Seseorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh

hasil yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar

menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang tidak
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memiliki motivasi untuk belajar, maka dia tidak akan tahan lama belajar. Dia

mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. Itu berarti

motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahan dan ketekunan belajar.

(Sardiman, 2014 :84) ada tiga fungsi yaitu :

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

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari

setiap kegiatan yang akan dilakukan.

2. menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan

demikian motivasi dapat memberikan arah kegiatan yang harus dikerjakan sesuai

dengan rumusan tujuannya.

3. menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan tersebut

d. Ciri-ciri motivasi belajar

Ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman (2006:83) adalah,

1) tekun menghadapi tugas

2) ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa, tidak mudah cepat puas

dengan hasil yang dicapainya)

3) lebih senang bekerja sendiri (tidak bergantung dengan orang lain)

3) dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya

4) senang mencari dan memecahkan soal-soal

e. Fungsi Motivasi dalam Belajar

Fungsi motivasi menurut Hamalik (2013: 161) :
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1. mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak

akan timbul suatu perbuatan seperti belajar.

2. motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarah perbuatan kepencapaian

tujuan yang diinginkan.

3. motivasi berfungsi sebagai pengerak. Besar kecilnya motivasi akan menentukan

cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

Menurut Sardiman (2014 :84) ada tiga fungsi yaitu :

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

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari

setiap kegiatan yang akan dilakukan.

2. menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan

demikian motivasi dapat memberikan arah kegiatan yang harus dikerjakan sesuai

dengan rumusan tujuannya.

3. menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan tersebut.

5. Pengertian Belajar Efektif

a. Pembelajaran efektif

Pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan

peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat

tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan, (Warista, 2008 :288). Menurut

Daryanto (2013:118) belajar efektif adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan
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menyenangkan yang dapat meningkatkan efektifitas belajar yang dapat meningkatkan

kualitas hasil belajar.

b. Cara Belajar Efektif

1. fasiitas dan perangkat belajar

Menurut Daryanto (2013 261) Orang belajar tanpa dibantu dengan

fasilitas, tidak jarang mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan kegiatan

belajar. Dengan demikian, fasilitas tidak bisa diabaikan dalam masalah

belajar. Fasilitas dan perangakat yang dimaksud tentu saja berhubungan

dengan masalah material berupa kertas, pensil, buku catatan, meja, kursi

belajar dan komputer. Semua fasilitas dan perangkat belajar tersebut sangat

membatu pelajar atau peserta didik dalam belajar.

2. Mengatur waktu belajar

Peserta didik yang tidak bisa membagi waktunya dalam belajar

akan menghadapi kebingungan, pelajaran apa yang harus dipelajari hari ini

atau esok hari. Dengan demikian pelajar jangan sekali-kali mengabaikan

masalah pembagian/pangaturan waktu jika ingin menjadi orang yang

sukses dalam studinya.

3. Mengulangi bahan pelajaran

Pengulangan sangat membantu untuk memperbaiki semua kesan yang

masih samar-samar dalam hal mengingat pelajaran yang diberikan oleh

guru, dengan begitu ketika akan meneriman bahan/pokok bahasan baru



20

dapat dijadikan sebagai bahan penolong untuk memahami materi baru yang

akan diterima. Biasanya, penjelasan guru yang masih belum jelas akan

menjadi jelas dengan mengulang kembali materi tersebut.

4. Menghafal bahan pelajaran

Menghafal bahan pelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam

rangka penguasaan bahan. Bahan pelajaran yang harus dikuasai tidak

dengan cara mengambil inti sarinya (pokok pikirannya), tetapi juga bahan

pelajaran yang harus dikuasai dengan cara menghafalnya.

5. Membaca buku

Kegiatan membaca adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan selama

menuntut ilmu disekolah. Masalah membaca merupakan keharusan bagi

pelajar memang tidak diragukan lagi, tetapi persoalan bagaimana cara

membaca yang baik dan efisien merupakan masalah bagi pelajar. Cukup

banayak pelajar yang mengeluh akibat cara membacanya kurang

menghasilkan hasil belajar yang memuaskan.

Cara belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi

personal siswa, baik dari segi pengunaan tempat ataupun penggunaan waktu

biasanya seseorang belajar tidak terlalu lama tetapi sangat menguasai materi

tersebut. Tempat belajar juga sangat mendukung efektifitas belajar. Kondisi

tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, dan pembawaan dalam ruangan

belajar yang bisa memanipulasi ingatan lebih kuat misalnya penggunaan cat,

kondisi tempat duduk, meja dan penataan buku-buku pada tempat belajar



21

sangat membantu dalam mengefektifkan belajar. Biasanya tempat belajar

juga tergantung dengan waktunya, karena biasanya ada tempat-tempat

tertentu yang bising disiang hari. Tetapi cukup tenang dimalam hari dan

dipagi hari.

Belajar efektif memungkinkan pemahaman terhadap suatu materi

pelajaran yang lebih baik. Belajar secara efektif memerlukan waktu yang

panjang dan menyenangkan.

c. Ciri-ciri pembelajaran yang efektif

1. peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui

observasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-

perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-

kesamaan yang ditemukan.

2. guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam

pelajaran.

3. aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian.

4. guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada

peserta didik dalam menganalisa informasi.

5. orientasi penguasaan isi pembelajaran dan pengembangan keterampilan

berpikir.

6. guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan

dan gaya pembelajaran guru Eggen dan Kauchak (Warista, 2008 :289).

Sedangkan Kosasih (2012) mengemukakan terdapat lima karakteristik dari

suatu pembelajaran yang efektif yaitu:
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1. guru berperan sebagai fasilitator dan motivator didalam proses interaksi

belajar siswa.

2. guru menggunakan metode media dan metode mengajar secara variatif sesuai

dengan tujuan belajar, kompotensi siswa dan kondisi lingkungannya.

3. Siswa menjadi pengkaji aktif terhadap sumber-sumber belajar melalui

berbagai aktivitas.

4. Aktivitas- aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan karakteristik belajar dan

pengembangan kecerdasan masing-masing.

5. Pembelajaran berorientasi pada pengembangan kompetensi emosional, sosial,

kognitif dan refleksi.

Novitasari (2016 : 57) menegaskan bahwa keefektifan perilaku belajar lebih

dipengaruhi oleh faktor internal siswa, sebagai berikut :

1. adanya motivasi, siswa harus menghendaki sesuatu atau adanya sesuatu yang

diingkan siswa, sehingga mendorongnya (motivasi) untuk melakukan sesuatu.

2. adanya perhatian dan mengetahui sasaran, siswa harus memperhatikan sesuatu.

3. adanya evaluasi dan pemantapan hasil, siswa harus memperoleh sesuatu.

6. Belajar

a. Pengertian Belajar

Ada beberapa definisi belajar yang dikemukakan Dalyono (2010:211) dari

beberapa ahli yaitu :

1. belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu

dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada juga

kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.
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2. belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau

penagalaman.

3. tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai

aspek kepribadian, bail fisik maupun psikis, seperti prubahan dalam pengertian

pemecahan masalah/berpikir, keterampilan, kebiasaan ataupun sikap.

Belajar menurut Mustaqim dan Abdul Wahid (2010:61) :

1. belajar adalah usaha untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi atau

situasi-situasi disekitar kita.

2. belajar adalah uasaha membentuk tanggapan-tanggapan baru.

3. belajar adalah suatu proses aktif, yang dimaksud aktif disni ialah, bukan hanya

aktivitas yang nampak seperti gerakan-gerakan badan, akan tetapi aktivitas

mental, seperti proses berpikir, mengingat dan sebagianya.

Abdilah ( Ainurrahman 2010 :35 ) belajar adalah suatu usaha sadar yang

dilakukan individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latuhan dan

pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotorik untuk

memperoleh tujuan tertentu. James O. Whittaker (Ainurrahman 2010 :35)

mengemukakan belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah

melalui latihan atau pengalaman. Belajar merupakan suatu proses yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi

dengan lingkungannya.

Wragg 1994 (Ainurrahman 2010 :35 ) beberapa ciri umum kegiatan belajar sebagai

berikut :
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1. belajar menunjukan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau

disengaja.

2. belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya.

3. hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Walaupun tidak

semua perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, akan tetapi aktivitas

belajar umumnya disertai perubahan tingkah laku.

b. Tujuan Belajar

Dapat dikatakan bahwa belajar (akademik) merupakan usaha guru

bimbingan dan konseling untuk membantu siswa agar dapat belajar secara

optimal. Sebagimana Yusuf (Novitasari, 2016 : 61) mengemukan bahwa tujuan

bimbingan dan konseling belajar, diantaranya ialah agar siswa dapat :

a. memiliki sikap dan kebiasaan belajar positif, seperti kebiasaan membaca

buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua kegiatan

belajar yang diprogramkan.

b. memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat.

c. memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan

membaca buku, menggunakan kamus, dan mencatat pelajaran.

d. Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan

pendidikan seperti, membeuat jadwal belajar, mengerjakan tugas,

memantapkan diri dalam meperdalam pelajaran tertentu dan berusaha

memperoleh informasi
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(melalui media cetak atau elektronik/internet) tentang berbagai hal dalam

rangka megembangkan wawasan yang lebih luas.

e. memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian.

d. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Belajar Siswa

faktor endogen atau faktor internal yang berasal dari dalam diri individu:

1) Faktor fisik, yaitu keadaan kesehatan dan cacat bawaan, misalnya anak

sehat fisiknya tentu akan mudah menerima pelajaran dengan baik dari

pada ketika ia sakit. Selain itu anak yang kurang pendengarannya tentu

akan menghambat penerimaan informasi yang ia dengar dari gurunya.

2) Faktor psikis, yaitu tingkat intelegensi, perhatian, bakat, motivasi,

kematangan, dan kepribadian. Misalnya anak yang meliki bakat dan minat

di bidang logika akan lebih pandai pada mata pelajaran tersebut.

Faktor eksogen atau faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu.

1). Faktor keluarga, seperti kondisi ekonomi, hubungan emosional orang tua

dan   anak dan cara mendidik anak. Dukungan positif orang tua baik secara

psikis maupun materi dapat memberikan dukungan belajar yang baik pada

anak tersebut.

2). Faktor sekolah, misalnya cara mengejar guru, hubungan guru, pegawai na

teman-teman pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang

memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah,

menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan

harapan Sutikno (2007) dalam (Warista, 2008 :288).
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sekolah. Contohnya kemampuan guru dalam mengajar bisa mempengaruhi

kualitas belajar siswa.

3).  Faktor lingkungkuangan lain, misalnya jarak rumah-sekolah. Rumah terlalu

jauh bisa cukup menyulitkan siswa untuk datang tepat waktu.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir teoritik yang baik akan menjelaskan secara teoritis

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi perlu dijelaskan hubungan

antara vaiabel independen X motivasi belajar siswa, dependen Y cara belajar

yang efektif. (Sugiyono, 2014 :

Kerangka Berpikir

C. Asumsi Penelitian

Didalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa ada hubungan antara

motivasi belajar dengan cara belajar yang efektif. Melalui motivasi belajar

siswa memiliki semangat dan dorongan agar belajar dengan baik dan

memperoleh prestasi yang bagus melalui cara belajar yang efektif.

Motivasi belajar
siswa

Cara belajar efektif
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D. Hipotesisi Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana masalah rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono,2014 :96).
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BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Tempat, Subjek dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Isen Mulang Palangka Raya yang

terletak di JL. Dr.Wahidin Sudirohusodo no. 50 Palangka Raya, Kecamatan

Pahandut kota Palangka Raya.

2. Subjek

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang ingin

diperoleh keterangan. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) memberi batasan

subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel

penelitian tersebut, dan yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini

diambil dari siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya, khususnya XI IPS

dan XI IPA. Kelas XI IPS sebanyak 6 (enam) orang siswa, 1 (satu) siswa laki-laki

dan 5 (lima) orang siswa perempuan, dan di kelas XI IPA sebanyak 6 (enam)

orang siswa. Dengan jumlah keseluruhan 12 orang siswa, 11 (sebelas) siswa

perempuan dan 1 (satu) siswa laki-laki.

3. Waktu dan jadwal penelitian

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 bulan, yaitu bulan Agustus sampai

bulan Oktober 2019.
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4. Jadwal penelitian

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2016:117). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Isen

Mulang Palangka Raya  dengan karakteristik sebagai berikut:

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan

Apr Mei Jun Jul Agust Sep okt nov
1. Penyususnan

dan daftar
ujian
proposal

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2. Ujian
Proposal

3. Perbaikan
Proposal

3. Konsultasi
Hasil
Perbaikan
Proposal

5. Pengurusan
Ijin Proposal

6. Pengumpulan
Data

7. Analisis Data
8. Konsultasi

Hasil Akhir
9. Ujian Skripsi
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Laki-laki dan perempuan berusia 16-17 tahun dan duduk di kelas XI SMA Isen

Mulang Palangka Raya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tata Usaha

SMA Isen Mulang Palangka Raya, maka diketahui jumlah siswa yang menjadi

populasi penelitian ini 12 orang siswa dari kelas XI IPS 6 orang siswa dan

siswa kelas XI IPA 6 orang siswa. Daftar anggota populasi dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

a. Tabel 1.1. Populasi siswa kelas XI di SMA Isen Mulang Palangka Raya

Kelas Jumlah Siswa Jumlah

Laki-laki Perempuan

Kelas XI IPS

Kelas XI IPA

1

0

5

6

6

6

Total 12

Sumber data: Kepala Tata Usaha SMA Isen Mulang Palangka Raya.

1. Sampel penelitian

Sampel adalah sebagian dari angota populasi yang dapat mewakili

populasi. Jadi penelitian ini hanya dilakukan terhadap sampel, tidak terhadap

populasi tetapi kesimpulannya berlaku untuk seluruh populasi. Dalam

penelitian ini, peneliti memutuskan untuk tidak melakukan penarikan sampel

karena jumlah populsainya kurang dari 100. Hal ini sesuai dengan penadapat

Arikunto (2002:107) yang mengatakan :”apa bila subjeknya kurang dari 100,

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian

populasi”.
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b. Tabel  1.2. Sampel Penelitian

Kelas Jumlah Siswa Jumlah

Laki-laki Perempuan

Kelas XI IPS

Kelas XI IPA

1

0

5

6

6

6

Total 12

C. Definisi Operasional Variabel

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu :

A. Variabel Bebas (X) = Motivasi belajar siswa

B. Variabel Terikat (Y) = Belajar efektif

1. Variabel Bebas

a. Motivasi belajar

Menurut Uno (2006:23) motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan

secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau pengutan (reinforced

practice)yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar

dapat timbul karena faktor dari dalam, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan

dorongan kebutuhan belajar dan harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor dari

luarnya adalah adanya penghargaan belajar yang kondusif dan kegitan belajar yang

menarik.
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Menurut Uno (2006:23) indikator motivasi belajar dapat dikalsifikasikan sebagai

berikut :

1. adanya hasrat dan keinginan berhasil

2. adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

3. adanya harapan dan cita-cita masa depan

4. adanya penghargaan dalam belajar

5. adanya kegiatan yang menarik dalam belajar

6. adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang

siswa dapat belajar dengan baik.

2. variabel terikat

b. Belajar efektif

Belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal

siswa, baik dari segi pengunaan tempat ataupun penggunaan waktu biasanya

seseorang belajar tidak terlalu lama tetapi sangat menguasai materi tersebut

Menurut Daryanto (2013 261) cara belajar yang efektif adalah :

1. fasilitas dan perangkat belajar 4. Menghafal bahan pelajaran

2. Mengatur waktu belajar 5. Membaca buku

3. Mengulang bahan pelajaran
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D. Metode dan Rancangan Penelitian

1. Metode

Metote penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan,

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam

bidang pendidikan (Sugiyono,2016 :6). Tujuannya untuk menemukan jawaban

dari persoalan yang signifikan dan melalui langkah-langkah yang ilmiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang analisisnya

menggunakan angka atau numerik yang diolah dengan metode analisis statistik.

Penelitian kuantitatif yaitu, penelitian yang banyak dituntut menggunakan

anggka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta

penampilan dari hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan

penelitian akan lebih baik apabila juga disertai dengan tabel, grafik, bagan,

gambar atau tampilan lainnya (Arikunto, 2014 :27).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian korelasi Product-Moment

untuk menentukan ada tidaknya “Hubungan Antara Motivasi Belajar Siswa

dengan Cara Belajar yang Efektif Kelas XI SMA Isen Mulang Palangka

Raya”.

2. Rancangan penelitian

Untuk mencapai kebenaran secara sistematis dalam menggunakan

metode ilmiah, maka diperlukan suatu desain atau rancangan penelitian yang

merupakan tahapan proses yang diperlukan dalam merencanakan dan
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melaksakan penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian adalah penelitiaan

korelasional merupakan petunjuk yang disusun secara sistematis dan mengikuti

konsep ilmiah. Adapun rancangan penelitian ini adalah :

Variabel 1 ( bebas ) Variabel 2 ( terikat )

Keterangan :

X = Motivasi belajar siswa

Y = Belajar efektif

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Didalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek

dengan menggunakan seluruh alat indara. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan

melalui pengelihatan, penciuman, pengindaraan, peraba dan pengecap

(Arikunto, 2014:199). Dalam penelitian ini peneliti, mengobservasi secara

langsung dengan melihat lansung kejadian di lapangan.

2. Kuesioner atau Angket

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya,

X Y
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atau hal-hal yang ia ketahui ( Arikunto, 2014:194). Dalam penelitian koisioner

yang digunakan yaitu menggunakan rating-scale ( skala bertingkat ), yaitu

sebuah pernyataan yang diikuti kolom-kolom yang menunjukan tingkatan

mulai dari S (setuju), SS (sangat setuju), TS (tidak setuju). Jumalah item

pernyataan ada 25, responden diminta memilih salah satu alternatif jawaban

sesuai dengan keadaan masing-masing. Item-item pernyataan terdiri atas positif

yang diberi nilai dari 1-4 dan pernyataan negatif diberi nilai 4-1.

3. Dokumentasi

Dokumentasi artinya, barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.

Metode dokumentasi dapat dilaksnakan dengan :

a. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan

dicari datanya.

b. Check-list, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya (Suharsismi

Arikunto,2014 :201).

F. Instrumen penelitian

Sebelum dilakukan analisis data digunakan terlebih dahulu instrumen

penelitian di uji cobakan untuk mengetahui validitas.
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1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Indikator Variabel Motivasi Belajar siswa

No. Variabel Indikator
Item Pernyataan

Item
(+)

Item
(-)

1.

.
Motivasi Belajar

Siswa
(X)

Adanya dorongan dan kebutuhan dalam
belajar

1,3,5 4,2,7

Adanya harapan dan cita-cita masa depan 6,10,12 8,9,11

Adanya penghargaan dalam belajar 13,14 15,16

Adanya kegiatan yang menarik dalam
belajar

17,18,
22

19,20

Adanya lingkungan belajar yang
kondusif(tenang), sehingga
memungkinkan seseorang siswa dapat
belajar dengan baik.

21,24 23,25,

Indikator Variabel Belajar Efektif

No. Variabel Indikator
Item Pernyataan

Item
(+)

Item
(-)

1.

.

Belajar Efektif
(Y)

Fasilitas dan perangkat belajar 1,3,5 4,2

Mengatur waktu belajar 6,7,9 8,10,11

Mengulangi bahan pelajaran 12,14,15 13,16,1
7

Menghafal bahan pelajaran 18,19 20,23,

Membaca buku 21,22 24,25

2. Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2014:212) validitas adalah suatu

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu

instrumen. Suatu Instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas
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tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas

rendah. Validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara

bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Dengan

kata lain sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas internal apabila

setiap bagian instrumen mendukung’misi’ instrumen secara keseluruhan,

yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud. Adapun yang

dimaksud dengan bagian instrumen dapat berupa butir-butir pertanyaan

dari angket atau butir-butir soal tes, tetapi dapat pula kumpulan dari butir-

butir tersebut yang mencerminkan suatu faktor.

Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis item-item tersebut

adalah teknik korelasi r Pearson Product Moment (Arikunto,2014:212).

= ∑ ∑ ∑∑ (∑ )²} ∑ (∑ )²}
Keterangan :

rxy = koefisien korelasi product moment Pearson

n = jumlah siswa

∑XY = jumlah total pengalian X dan Y

∑X = jumlah total X

∑Y = jumlah total Y

∑X² = jumlah X kuadrat

∑Y² = jumlah Y kuadrat
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Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total

menunjukan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam

mengungkap apa yang ingin di ungkapkan (valid). Jika r hitung > r tabel maka

instrumen pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan

valid). Proses perhitungan validitas dilakukan dengan cara memberi skor pada

setiap item. Tahap pelaksanaanya menggunakan program Ms. Exel. Item variabel

belajar efektif disebarkan berjumlah 25. Dari hasil perhitungan validitas untuk

instrumen ini didapat 11 item yang valid dan 14 item yang gugur, motivasi belajar

11 item yang valid dan 14 item yang gugur. Adapun rincian dari item yang valid

dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabelitas

variabel nilai Alpha aspek no item
valid gugur gugur

Motivasi 0,93 Motivasi Belajar 11 14 1,2,3,4,5,7,8
Belajar 10,17,20,21,23,24,25

Belajar Efektif 0,943 Belajar Efektif 11 14 1,4,7,9,10,13,14
17,18,19,21,22,24,25

jumlah item

3. Uji Reliabelitas

Reliabelitas merupakan sesuatu intrumen yang cukup dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.

Instrumen yang sudah dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang

dapat dipercaya juga.
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Mencari realibiitas dengan rumus Alpha:

Keterangan :

r11 = Realibilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal∑ = Jumlah Varians Butir² = Varian total

Berdasarkan hasil perhitungan indeks realibilitas kuesioner belajar efektif

disimpulkan bahwa tergolong tinggi, yaitu 0,943. Sedangkan kuesioner

motivasi belajar disimpulkan bahwa indeks realibilitas 0,930

Perhitungan Realibilitas Angket Motivasi Belajar

r11 = ( ( ) ) ( 1 -
∑ ²² )

= ( )(
,, )

= . 1 – 0,154515522

= 1,1 . 0,84548447

= 0,9300

r11 = ( ( ) ) ( 1 -
∑ ²² )



40

Perhitungan Realibilitas Angket Belajar Efektif

r11 = ( ( ) ) ( 1 -
∑ ²² )

= ( )(
,, )

= . 1 – 0,14205635

= 1,1 . 0,85794365

= 0,9437

G. Teknik Analisis Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto (2002:194) bahwa teknik

analisis data adalah mengolah data yang ada sesuai dengan pendekatan atau

desain yang diambil pengkajian hipotesis didasarkan pada hasil analisis data

yang diperoleh dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data statistik dengan rumus korelasi product

moment. Sedangkan rumusnya adalah sebagai berikut :

Sumber : Arikunto, 2014:213
Keterangan :

rxy = koefisien korelasi product moment Pearson

n = jumlah siswa

∑XY = jumlah total pengalian X dan Y

∑X = jumlah total X

∑Y = jumlah total Y

∑X² = jumlah X kuadrat

∑Y² = jumlah Y kuadrat

rxy =
∑ ∑ ∑{ ∑ (∑ )²} { (∑ ) (∑ )²}
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d = rs
2 x 100 %

keterangan : d = koefisien determinasi

rs = koefisien korelasi

Kriteria keberartian korelasi Guilford :

0.00 – 0.20 = sangat rendah

0.21 – 0.39 = rendah

0.40 – 0.70 = moderat

0.71 – 0.80 = tinggi

> 1.00 = sangat tinggi
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilaksanakan, dari bulan Agustus – Oktober 2019 di

SMA Isen Mulang Palangka Raya pada siswa kelas XI. Responden dalam

penelitian ini diambil dari siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka

Raya sebanyak 12 orang siswa yang terbagi atas 11 (sebelas) siswa

perempuan dan 1 (satu) siswa laki-laki.

SMA Isen Mulang Palangka Raya merupakan salah satu sekolah

menengah pertama yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 50

Palangka Raya, Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya. Status sekolah

swasta dan status kepemilikan yayasan. Waktu penyelengaraan sekolah

pagi hari.

1. Data penelitian

Data dalam penelitian ini diambil dari angket cara belajar efektif

dan angket motivasi belajar. Masing-masing angket berisi 25 item

pernyataan dengan 4 pilihan jawaban yang dimana skor tertinggi 4 (empat)

dan skor terendah 1 (satu) diperoleh menggunakan instrumen angket

(kuisioner).

Data penelitian terdiri dari cara belajar efektif dan motivasi belajar. Pada

saat penyebaran angket penelitian, semua responden dikumpulkan lalu

peneliti membagikan angket secara langsung dan dijawab saat itu juga,
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setelah selesai angket dikumpulkan kembali. Jumlah angket yang

dibagikan sebanyak 12 eksemplar dan terkumpul 12 eksemplar juga.

Hasil angket siswa adalah sebagai berikut :

NO. SISWA

MOTIVASI
BELAJAR

( X )

BELAJAR
EFEKTIF

( Y )

1 DA
25 20

2 EI
41 42

3 PY
37 38

4 SE
38 43

5 SP
41 44

6 JHN
33 29

7 GTIN
41 33

8 KNA
29 36

9 PE
25 34

10 RA
22 27

11 NNA
23 32

12 SL
21 29

JUMLAH
376 407

B. Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada-tidaknya hubungan

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Pengujian hipotesis ini

menggunakan taraf signifikansi 5%. Dengan ketentuan apabila rhitung lebih besar

dari rtabel maka dikatakan signifikan dan begitu sebaliknya. Pengujian hipotesis

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi
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Product Moment dari Pearson. Ada beberapa langkah analisa statistik yang

digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Membuat rekapitulasi data motivasi belajar siswa dan belajar efektif.

2. Mengadakan Interpretasi Data

Dalam melakukan interpretasi data, terlebih dahulu dicari derajat bebas (db) dengan

rumus :

db = N – r

keterangan :

db = Derajat bebas

r = Banyaknya variabel yang dikorelasikan

N = Jumlah siswa

3. Menyusun Tabel Kerja. Untuk memperoleh angka indeks korelasi Product Moment

(rxy) terlebih dahulu dengan menyiapkan tabel kerja perhitungan menggunakan

Product Moment Pearson.

1. Rekapitulasi data motivasi belajar siswa dan belajar efektif

a. Interval kelas adalah selisih antara data terbesar dan terkecil dikurang dengan

banyaknya kelas, untuk memperoleh nilai tertinggi, skor terbesar jawaban angket

motivasi belajar siswa dan angket belajar efektif dikalikan dengan jumlah angket

motivasi belajar dan angket belajar efektif siswa. Diketahui 4 adalah skor tertinggi

jawaban angket, 11 adalah jumlah angket.

b. Untuk memperoleh nilai terendah, skor terkecil jawaban angket motivasi belajar

siswa dan angket belajar efektif dikalikan jumlah angket motivasi belajar siswa
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dan belajar efektif. Diketahui 1 adalah skor terkecil jawaban angket, 11 jumlah

angket.

c. Dari perhitungan diatas maka dapat diketahui lebarnya kelas, menjadi tiga

kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah.

untuk mencari panjang interval kelas adalah sebagai berikut :

Rumus =

Nilai tertinggi : 4 x 11 = 44

Nilai terkecil : 1 x 11 = 11

Rentang : 44 – 11 =  33

Lebar interval kelas : 3

Panjang kelas interval : = 11
Tabel. Interval dan Kriteria pada Motvasi Belajar Siswa

NO Interval Kriteria

1 32 – 41 Tinggi

2 22 – 31 Sedang

3 11 – 21 Rendah
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Tabel hasil angket Motivasi Belajar Siswa adalah sebagai berikut :

NO
SISWA

MOTIVASI BELAJAR
(X)

KRITERIA

1 DA 25 Sedang
2 EI 41 Tinggi
3 PY 37 Tinggi
4 SE 38 Tinggi
5 SP 41 Tinggi
6 JHN 33 Tinggi
7 GTIN 41 Tinggi
8 KNA 29 Sedang
9 PE 25 Sedang
10 RA 22 Sedang
11 NNA 23 Sedang
12 SL 21 Rendah

Rata – rata 31,3 Sedang

Berdasarkan dari hasil angket yang diperoleh nilai rata-rata untuk motivasi

belajar siswa kelas XI khususnya XI IPS dan XI IPA SMA Isen Mulang Palangka

Raya sebesar 3,31. Sehingga, motivasi belajar siswa termasuk kedalam kriteria

sedang.

Tabel. Interval dan Kriteria pada Belajar Efektif

NO Interval Kriteria

1 33 – 44 Tinggi

2 22 – 32 Sedang

3 11 – 21 Rendah
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Tabel hasil angket Belajar Efektif siswa adalah sebagai berikut :

NO
SISWA

BELAJAR EFEKTIF
(Y)

KRITERIA

1 DA 20 Rendah
2 EI 42 Tinggi
3 PY 38 Tinggi
4 SE 43 Tinggi
5 SP 44 Tinggi
6 JHN 29 Sedang
7 GTIN 33 Tinggi
8 KNA 36 Tinggi
9 PE 34 Tinggi
10 RA 27 Sedang
11 NNA 32 Tinggi
12 SL 29 Sedang

Rata-rata 33,9 Tinggi

Berdasarkan dari hasil angket yang diperoleh nilai rata-rata untuk belajar efektif

siswa kelas XI khususnya XI IPS dan XI IPA SMA Isen Mulang Palangka Raya

sebesar 33,9. Sehingga, belajar efektif siswa termasuk kedalam kriteria tinggi.

2. Mengadakan Interpretasi Data

Dalam melakukan interpretasi data, terlebih dahulu dicari derajat bebas (db) dengan

rumus :

db = N – r

keterangan :

db = Derajat bebas

r = Banyaknya variabel yang dikorelasikan

N = Jumlah siswa

Jumlah individu (siswa) yang dijadkan sampel dalam penelitian ini adalah

sebanyak 12 orang siswa, dengan demikian N = 12.
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Sedangkan variabel yang dicari hubungannya adalah variabel motivasi belajar

siswa dengan cara belajar yang efektif, jadi r = 2.

Dengan demikian dapat dicari :

db = N – 2

= 12 – 2

= 10.

Unuk menyatakan keberartian koefisiensi korelasi antara variabel motivasi

belajar siswa dengan cara belajar yang efektif kelas XI SMA Isen Mulang Palangka

Raya, yaitu rxy dapat diterima atau ditolak, maka nilai rxy harus dikonsultasikan pada

nilai rtab. Nilai rtab untuk jumlah siswa = 10 adalah 0,632. Apabila nilai rhiung > rtabel,

maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. Tetapi apabila nilai rhitung< rtabel, maka

hipotesisi nol (Ho) diterima.

Dari hasil angket tersebut, kemudian dihitung menggunakan rumus korelasi

Product Moment Pearson untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi

belajar dengan cara belajar yang efektif SMA Isen Mulang Palangka Raya.
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3. Tabel perhitungan rumus Product Moment Pearson

NO. SISWA
Motivasi Belajar

(X)
Belajar Efektif

(Y) XY X² Y²

1 DA
25 20 500 625 400

2 EI
41 42 1722 1681 1764

3 PY
37 38 1406 1369 1444

4 SE
38 43 1634 1444 1849

5 SP
41 44 1804 1681 1936

6 JHN
33 29 957 1089 841

7 GTIN
41 33 1353 1681 1089

8 KNA
29 36 1044 841 1296

9 PE
25 34 850 625 1156

10 RA
22 27 594 484 729

11 NNA
23 32 736 529 1024

12 SL
21 29 609 441 841

JUMLAH
376 407 13209 12490 14369

rxy =
∑ ∑ ∑{ ∑ (∑ )²} { (∑ ) (∑ )²}

rxy =
( . ) ( . ){( . ) ( )}{( . ) ( )}

rxy =
( ) ( )( ) ( )( ) ( )

rxy = ( ) ( )
rxy = √
rxy = √ .
rxy =0.737
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Motivasi belajar pada siswa mempunyai arti penting dalam membangkitkan

semangat dan gairah siswa dalam belajar, sehingga mendapat hasil yang maksimal

untuk mencapai kesuksesan. Agar dapat mencapai kesuksesan siswa harus

mempunyai cara belajar yang baik, cara belajar yang baik adalah cara belajar yang

efektif. Menurut Daryanto (2013: 118) belajar efektif adalah belajar yang aktif,

kreatif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan efektifitas belajar.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan antara

motivasi belajar siswa dengan cara belajar yang efektif kelas XI SMA Isen Mulang

Palangka Raya. Hasil perhitungan statistik dalam penelitian ini menggunakan

analisis korelasi Product Moment dari Pearson. Berdasarkan data penelitian yang di

analisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut :

a. Motivasi belajar siswa

Berdasarkan hasil analisis dari data motivasi belajar siswa dari nilai

rata-rata butir item 376 dibagi dengan jumlah responden 12 orang, siswa dari

peroleh bahwa nilai rata-rata motivasi belajar siswa kelas XI SMA Isen

Mulang Palangka Raya adalah 31,3, yang termasuk kedalam kriteria sedang.

b. Berdasarkan hasil analisis dari data belajar efektif dengan nilai rata-rata butir

item 407 dibagi dengan jumlah responden 12 orang, diperoleh bahwa nilai

rata-rata belajar efektif kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya adalah

33,9, yang termasuk kedalam kriteria tinggi.

c. Berdasarkan hasil analisis korelasi Product Moment diperolah rhitung sebesar

0,737. Nilai ini lebih besar dari rtabel 0,632, dengan taraf signifikan 5 %.
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Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif anatara

motivasi belajar siswa dengan cara belajar yang efektif kelas XI SMA Isen

Mulang Palangka Raya.

D. Keterbatasan Hasil Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Adanya keterbatsan penelitian dengan menggunakan kuesioner (angket) yaitu

terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukan keadaan yang

sesungguhnya, namun peneliti memberikan pendampingan terhadap siswa saat

mengisi kuesioner (angket) sehingga jawaban dapat dikatakan valid.

2. Peneliti kesulitan mencari jam kosong saat akan menyebarkan kuesioner,

dikarenakan tidak adanya jam BK.

3. Pembuatan item skala terlalu sedikit

4. Keterbatsan dana yang dimiliki oleh peneliti selama proses penelitian

5. Peneliti memilih waktu yang kurang tepat dalam mengambil data, kerana siswa

yang akan diteliti libur sekolah, dan penelitian dilanjutkan setelah aktif sekolah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis dari angket motivasi belajar siswa  dari nilai rata-

rata butir item 376 dibagi dengan jumlah responden 12 orang siswa diperoleh

bahwa nilai rata-rata motivasi belajar siswa kelas XI SMA Isen Mulang

Palangka Raya adalah 31,3, yang termasuk kedalam kriteria sedang.

2. Berdasarkan hasil analisis dari angket belajar efektif dengan nilai rata-rata

butir item 407 dibagi dengan jumlah responden 12 orang, diperoleh bahwa

nilai rata-rata belajar efektif kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya

adalah 33,9, yang termasuk kedalam kriteria tinggi.

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar siswa

dengan cara belajar yang efektif kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

Hal ini terbukti dari hasil penelitian dimana nilai korelasi Product Moment

diperoleh harga rhitung sebesar 0,737, sedangkan harga rtabel dengan N=10 pada

taraf signifikansi 5% sebesar 0,632. Jika di masukan kedalam kriteria

keberartian korelasi Guilford 0,737 terletak pada kategori tinggi.

Dengan demikian maka hasil hipotesis yang mengatakan bahwa’terdapat

hubungan yang positif antara variabel motivasi belajar siswa dengan cara belajar

yang efektif kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya diterima atau terbukti

kebenarannya.
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B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan maka,

kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai imlikasi dalam bidang pendidikan dan

penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka imlikasinya

adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian mengenai hubungan motivasi belajar siswa dengan cara belajar

yang efektif ternyata menunjukan hubungan yang signifikan, sehingga motivasi

mempunyai peranan yang sangat penting terhadap cara belajar siswa yang efektif.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka

dapat diberikan beberapa saran sebagai serikut :

1. Bagi pihak sekolah

 Agar pihak sekolah dapat meningkatkan mutu belajar siswa yang

berprestasi, meningkatkan motivasi belajar siswa, dengan cara belajar yang

efektif.

 Sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran harus dioptimalkan agar

tidak menghambat proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan

mutu pendidikan disekolah.

2. Bagi guru

 Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi harus terus ditingkatkan

agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.
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 Agar guru dapat lebih jeli melihat siswa yang kurang memiliki motivasi

belajar, sehingga guru dapat membantu siswa meningkatkan motivasi

belajar dengan mengunakan cara belajar yang efektif baik di sekolah

maupun dirumah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

 Agar peneliti dapat meneliti secara lebih mendalam, dengan tema yang

sama serta mengaitkan dengan variabel lainnya sehingga dapat

memperkaya penelitian yang ada.
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Tabel  Lampiran

TABEL
NILAI-NILAI KRITIS KOEFISIEN KORELASI ( r ) PRODUCT MOMENT

N
Taraf Signifikansi

N
Taraf Signifikansi

N
Taraf Signifikansi

5% 1% 5% 1% 5% 1%
3 0,997 0,999 26 0,388 0,496 55 0,266 0,345
4 0,950 0,990 27 0,381 0,487 60 0,254 0,330
5 0,878 0,959 28 0,374 0,878 65 0,244 0,317

29 0,367 0,470 70 0,235 0,306
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 75 0,227 0,296
7 0,754 0,074
8 0,707 0,834 31 0,355 0,456 80 0,220 0,286
9 0,666 0,798 32 0,349 0,449 85 0,213 0,278

10 0,632 0,765 33 0,344 0,442 90 0,207 0,270
34 0,339 0,436 95 0,202 0,263

11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 100 0,195 0,256
12 0,576 0,708
13 0,553 0,684 36 0,329 0,424 125 0,176 0,230
14 0,532 0,661 37 0,325 0,418 150 0,159 0,210
15 0,514 0,641 38 0,320 0,413 175 0,148 0,194

39 0,316 0,408 200 0,138 0,181
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 300 0,113 0,148
17 0,482 0,606
18 0,468 0,590 41 0,308 0,398 400 0,098 0,128
19 0,456 0,575 42 0,304 0,393 500 0,088 0,115
20 0,444 0,561 43 0,401 0,389

44 0,297 0,384 600 0,080 0,105
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097
22 0,423 0,537
23 0,413 0,526 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091
24 0,404 0,515 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086
25 0,396 0,505 48 0,284 0,368

49 0,281 0,364 1000 0,062 0,081
50 0,279 0,361

Sumber: Burhan Nurgiyantoro.2001. Penelitian dalam Pengajaran Bahasa dan
Sastra. Yogyakarta: BPFE. UGM.



ANGKET VALID MOTIVASI BELAJAR

NO PERNYATAAN
PILIHAN

SS S TS STS

1
Saya malas bertanya pada guru kalau ada
pelajaran yang belum saya mengerti.

2 Minta teman bisa untuk mengajari jika ada
kesulitan dalam mengerjakan tugas

3 Pelajaran yang belum saya kuasai akan saya
pelajari lagi ketika dirumah

4 Saya yakin dengan belajar, saya akan
mendapatkan nilai yang baik

5 Setelah lulus sekolah saya tidak ingin
melanjutkan ke perguruan tinggi.

6
Pada saat mata pelajaran berlansung saya
tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh
guru.

7 Bila ada PR yang diberikan oleh guru, saya
tidak menunda untuk mengerjakannya.

8 Saya tidak bersemangat belajar jika tidak
diberikan hadiah oleh orang tua saya

9

Ketika hasil ujian dibagikan saya merasa
sedih karena tidak bisa mendapatkan nilai
yang bagus, bahkan ada yang tidak lulus mata
pelajaran tertentu

10
Saya merasa bosan ketika kegiatan
pembelajaran disampaikan dengan cara
ceramah.

11
Saat ribut dikelas konsen terasi saya terpecah
antara belajar dan mendengar suara teman -
teman berbicara



TABULASI ANGKET MOTIVASI BELAJAR

No Nama Siswa Item Pernyataan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah
1 DA 3 3 2 4 3 3 3 1 1 1 1 25
2 EI 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 41
3 PY 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 37
4 SE 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 38
5 SP 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 41
6 JHN 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 1 33
7 GTIN 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 41
8 KNA 3 3 3 1 2 3 4 3 2 3 2 29
9 PE 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 25

10 RA 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 22
11 NNA 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 23
12 SL 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 21

rhitung 0,73412 0,79339 0,69959 0,73595 0,81178 0,73229 0,75908 0,81101 0,84316 0,85266 0,80604

rtabel 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632
valid/tidak valid v v v v v v v v v v v

realibilitas angket Jumlah

jumlah varian butir 0,44697 0,87879 0,51515 1,35606 1,17424 0,60606 0,27273 0,99242 1,06061 1,35606 1,29545 9,95455

varian total 64,4242



ANGKET VALID CARA BELAJAR EFEKTIF

NO PERNYATAAN
PILIHAN

SS S TS STS

1
Sebelum maju persentasi di depan kelas maka
saya mempelajari terlebih dahulu materinya.

2 Merangkum atau meringkas materi
pembahasan

3 Pada saat pembelajaran berlansung saya tidak
mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru.

4 Mengadakan tanya jawab dengan teman,
mempermudah dalam belajar saya.

5
Ketika pulang sekolah saya lansung bermain
bersama teman - teman saya dan malam
harinya bermain game, dan tidak mau belajar.

6
Saya selalu mengerjakan soal - soal latihan
yang ada dibuku, agar ketika ujian saya bisa
dengan mudah menjawab.

7
Saya khwatir mendapat nilai jelek saat ujian,
maka dari itu saya mempelajari kembali materi
- materi mana yang saya belum mengerti.

8 Lebih baik bermain game dari pada belajar
dimalam hari.

9

Saya berusaha mendengarkan dengan penuh
konsen terasi materi yang disampaikan oleh
guru, sehingga saat belajar saya bisa dengan
mudah mengingatnya.

10
Untuk memperkuat daya ingat saya, saya
menulis kembali materi dikertas kosong.

11

Ketika saya belum mengerti apa yang
dijelaskan oleh guru didepan kelas, saya
membaca kembali ringkasan yang sudah saya
buat.



No Nama Siswa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah

1 DA 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20

2 EI 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42

3 PY 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 38

4 SE 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43

5 SP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

6 JHN 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 29

7 GTIN 3 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 33

8 KNA 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 36

9 PE 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 34

10 RA 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 27

11 NNA 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32

12 SL 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 29
rhitung 0,81722 0,76923 0,75576 0,83248 0,82321 0,79851 0,7651 0,89142 0,82449 0,79829 0,79829
rtabel 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632
valid/tidak validV V V V V V V V V V V

realibilitas angket
varian butir0,62879 0,62879 0,54545 0,81061 0,87879 0,44697 0,99242 0,90909 0,42424 0,51515 0,51515 7,29545
total varian 51,3561

TABULASI ANGKET BELAJAR EFEKTIF

Item Pernyataan

Jumlah



Lampiran Dokumentasi

Kondisi halaman sekolah SMA Isen Mulang Palangka Raya



Lampiran Dokumentasi

Pengisisan Angket Belajar Efektif dan Motivasi Belajar di SMA Isen Mulang Palangka Raya

Saat  melalukan pembagian angket kepada siswa.

Intruksi cara pengisisan  angket kepada siswa.



Lampiran Dokumentasi

Pengisian Angket Belajar Efektif dan Motivasi Belajar di SMA Isen Mulang Palangka Raya

Pengisian angket oleh siswa SMA Isen Mulang Palangka Raya.
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Pengisian Angket Belajar Efektif dan Motivasi Belajar di SMA Isen Mulang Palangka Raya
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Pengisian Angket Belajar Efektif dan Motivasi Belajar di SMA Isen Mulang Palangka Raya

Dokumentasi saat pengumpulan angket oleh siswa.
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Pengisian Angket Belajar Efektif dan Motivasi Belajar di SMA Isen Mulang Palangka Raya

Dokumentasi saat pengumpulan angket oleh siswa.
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Pengisian Angket Belajar Efektif dan Motivasi Belajar di SMA Isen Mulang Palangka Raya
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FAKULTAS KEGUBUAN DAN ILMU PINDIDIKAN
LABORAT ORTUM PEMBELAJARAN

Kompus UPR Tunjung Nyohu Jolsn. H Timong
Kotok Pos 2 / PLKUP Polongko Royo 73111 A KATIMANTAN TENGAH

Email. info. fakulta{@fkip.upr. ac.id
Web: www.Ikip.upr.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : lY24:lUN24.3.6lPPl2o19

Kepala Laboratorium Pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka

Ra\.a, menerangkan bahra'a :

NAII,1A : KURNIA ANTUNG JULEHA

NIT4 : AFB 114 ffi6

jEIJJANG : S-1

JLIRUSAi{ : ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI : BIMBINGAN DAN KONSELING

Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalanran Lapangan ( PPL - II ) pada semester GENAIT Taliun

;\kaclen'rik Z}-iffi/2077 clengan Nilai 82,8't ( A ). Demikian surat keterangan ini diberikan kepada -yang

lrersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.

Palangka Raya,11 Oktober 2OL9

Pd
1988031017

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kefua Jurusan Ilmu Penclidikan FKIP Universitas Palangka Rava
2. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Palangka Rava

3. Ka. Subbag Akademik FI{P L.lniversitas Palangka Rava
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PATANGKA RAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG

KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (731 1 1A) KALIMANTAN TENGAH

SURAT PENUH'UKAN PEMBI}IBING SKRIPSI
NoMOR , bTt /uN24.3/AKl2ALe

Berdasarkan surat dari Ketua program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas
palangka Raya tentang usulan penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa. Maka

Dengan ini Dekan FKIP Universitas Palangka Raya menunjuk :

1. Nama
Nip
Pangkat / Golongan
Jabatan
Sebagai

2. Nama
Nip
Pangkat / Golongan
labatan
Sebagai

: Dr. Josef Dudi, i.l.Si
;19s212L7 198611 1 001
: Pembina Tk I/IVb
: Lektor Kepala
: Pembimbing I

: Cristine Caroline, S.PsirPsi
: L976O929 200501 2 003
: Pembina/IV.a
: Lektor Kepala
: Pembimbing II

Dalam penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Kurni Antung Iuleha
NIM : AFB 114 006
Program Studi : Bimbingan dan Konseling

Jurusan : Ilmu Pendidikan

ludul Skripsi :"PENGARUH LAYANAN INFORIT{ASI CARA BELAiIAR
YANG EFEKTIF DAH EFISIENSI TERHADAP

TI{OTIVASI BELA,AR SISWA KELAS XI DI SMA

ISEN UULAI{G".

Demikian surat penunjukan ini disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palangka
a.n.Dekan

Wakil

NIP. 1

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UPR;

2. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UPR;

3. Yang bersangkutan;
4. Arsip
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I(AMPUS UPRTUNJUNG I.IYATIO JALAN H. TIMANG
KITAi( @,? rF ".rQrF FAr.Al6t(&eAtrA{d3ri{A}!(4Lh{A},GAH EA|GA*i

Email.info.fakultas@fkip. upr.ac. id
Web: www.fxip.upr.ac. id

Nomor
Lamp
!'Ial.

.zL 4t s fVT:{iZ.4.3lAKlZU19

: llohon Iiin !4engadakan
Observasi/ Penelitian

GUBERNUR KAIIMANTAN TENGAH
Up. KEPAIA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PROVINSI KAUMANTAN

Sehubungan dengan adanya ketentuan bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya dalam menyelesaikan studinya
diwajibkan menyusun skripsi, kami mohon untuk diperkenankan mahasiswa :

Nama
NIM
Program Studi
Jurusan
Jenjang .

: Kurnia Antung fuhha
: AFB 114 006
: Bimbingan dan Konseling FKIP UPR

: I{mu Pendidikan FKIP UPR

:S -1

Untuk melaksanakan penelitian di SMA ISEN MULANG Palangka Raya selama
3 (tiga) bulan dengan judul Skripsi :"PENGARUH LAYANAN INFORMASI
CARA BELAIAR YANG EFEKTIF DAN EFISIENSI TERHADAP MOTIVASI
BELAIAR SISWA KETAS XI DI SMA ISEN MULANG'.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 27 Mei 2Ol9
a.n.

Akademik

198811 2 001

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UPR;
2. Kepala Seko{ah SMA ISEN MUTANG Pa{angka Raya;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TEruGAH

BAI}AN PEHINCANflTN PIUBANfiUNAN I}ANRAH,

PTNEI,IIIAN I}AN PENGEPTBANGAN
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60 E (0536) 3221715,3221,645, Fax. (0536) 3ZZZ2L7

PALANGKA RAYA - 73171

rZM{ PENET,TTTAN
Nomor A72\g4iliBapplitbang

Membaca Surat dari Wakil Dekan Akdemik FKIP Universitas Palangka Raya, Nomor : 2643fuN24.3/Aru2019 Tanggal
27 Mei 2019.

Surat lzin PenelitianPerihal

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 1B Tahun 2002, Tentang Sistem Nasionai Peneiitian, Pengemoargan dan Penerapan llmit
Pengetahuan dan Teknologi,

2, Pera uran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyetenggaraan Penelitian dan
Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian lzin Penelitian / Pendataan
Bagi Setiap lnstansiFemerintah maupun Non Femerintah.

Memberikan .lzin Kepada

NIIM
'I-i* O.,-,^., / r)^^^r:....i^.:: r,i a)utiEv I CItE! : u::

.rr3I lle,SrSol,orr6:, :- 3-.=.,.,oi
yang berjudul

: KURNIA ANTUNG JULEHA

: AFB 114 006
' l-!^uAQrQlAr^ nDnrlt olrrDrrrn A\r nAlt t^/rlrtcEr tttn trt/tn I InnrrrFr rA9rL)ttn r t\.JUl UntlUiltunrt e^tr r\LritOEuiiir: i-ftit' Ui.ii

Lokasi

: PENGARUH LAYANAN INFORMASI CARA BELAJAR YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
TERHADAP MOTIVASIBELAJAR SISWA KELAS XIDI SMA ISEN MUL,ANG PALANGKA
RAYA

: SMA ISEN MULA.NG PALANGKA RA.YA

a. Setibanya peneliti di tempat lckasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat,
b, Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :

1). Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar dan Soft Copy.
2). Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah Sebanyak 1 (Satu) el€emplar,

c. Surat lzin Penelitian ini aga tidak disaldhgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah;
tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;

d. Surat lzin Penelitian ini dapd dibatalkan se!flaktu-wartu apabila peneliti titl* nremenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a,
b dan c terseNtdiatas;

e. Surat Ein perefitiart ini berl*u sei*, rliHbifrar dar berdrhh @a taqgd 16 OffOBER 2019

Denrftiar Surd izin pernltkn hd dibertffi agad+at difrgund€n sebagttTrila rneSinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKARAYA

PADA TANGGA: '16 iULl 2019
:- (trf__:3:l:., f,=q=

:; - 
,. :.,. S, l,,l _ . - i I ',:--

Ie11b uscr*d'lClplfiqlgScdx Ilh.-
1 Gub,"ir.lrr' 4,atir,ant,a":Teroah Sehan:i I :nnr:n

Dra, Mimi
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YAYASAN ISEN MULANG KALIMANTAN TENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISEN MULAI{G

SMA ISEN MUIj]\IG PALANGKA RAYA
AKREDITASI B

Alamat : Jr' Dr' wahidin 
?:,ffi1#',,y;tffi",tBrffi:::11130 

Parangka Rava 73111

SI]RAT PEMBERITAHUA]\I SELESAI PENELITIAN

: 774 / SMA IIM lE.l0 12019
: Selesai Penelitian

Mengacu pada sruat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah No.0721754,/VBapplitbang, dengan ini

memberitahukan bahwa mahasiswa :

Nomor
Perihal

Nama

NIM

Jurusan

Program Studi

Jenjang

Judul Penelitian

: KURNIA A}{TUNG JULEHA

: AFB 114 006

: IlmuPendidikan

: BimbinganKonseling

: S-1

:"PENGARUH LAYANAII INT'ORMASI CARA BELAJAR YAIIG
EFEKTIT DAI\I EFISIEN TERIIADAP MOTWASI BELAJAR
SISWA KELAS )il DI SMA ISEN MT]LAIIG PALANGKA
RAYA',

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di SMA Isen Mulang Palangka Raya.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan agar diketahui dan dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

31 Juli 2019
Muiang

199412 2 005
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI I}AI{ PEFIDIDIKAFI TINGGI
UNTVERSITAS PALAI{GKA RAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKATY

*,*ffili"u'ilJtsXitil3,XAffii}!11;X,'li'Tffnliffi f '**,Email. info.fakultas@fkip.upr.ac.id
Web:www.fl<iP. uPr.ac. id

Sqrat Tuqas Tim Ppnguii Skripsi
Nomor 4V4 luNz4.3lAVzal9

Atas Nama Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas
Palangka Raya memberikan tugas kepada Tim Penguji Skripsi sebagai berikut :

No Nama NIP Pangkat
Golongan/Jabatan Keterangan

L Dr. Josef Dudi, M.Si 19521217 198611 1 001
Pembina Utama
Muda lVcllektor

Kepala
Ketua

2 Christine Caroline, S.Psi, Psi 19760929 200501 2 003
Pembina iVa/Lektor

Kepala
Penguji I

3 Romiaty, S.Psi, M.Pd, Psi 19770505 200812 2 001 Penata IIIc/Lektor Penguji iI

Nama
NiM
Jurusan
Program Studi
Judul Skripsi

Kurnia Antung Juleha
AFB 114 006
Ilmu Pendidikan FKIP UPR
Bimbingan dan Konseling FKIP UPR
HUBUNGAN ANTARA CARA BELAJAR YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI Di SMA ISEN MULANG

PALANGKA RAYA

28 Oktober 2OL9

ng Akademik

19 198811 2 001

Tanggal /Waktu : Oktober,30 Oktober 2A191A8.00 Wib

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Tembusan
. Dekan FKIP UPR
. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UPR;
. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UPR;
. Kabag TU. FKIP UPR;
. Yang bersangkutan;
. Arsip.
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FAXULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERPUSTAKAAN

sulr.+T KS,TEMNGAN BEBAS PINJAU
Nomor : lt lUN24.l.7 lPTl20l9

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Palangka Raya. dengan ini menerangkan bahwa :

Nama h*orn $nnwf Jltte t&

NIM 0ts trr eh
Program Studi ?tmgurcary sE un6

Jurusan , ..!!ryty. . . rru[prraN

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Palangka Raya

Yang bersangkutan benar tidak ada sangkutan / pinjarn buku-buku I lrahan pustaka lainnya

dziri Perpustakaan FKIP Universitas Paiangka Raya yang belum dikembalikan dan kepadanS'a

brrhak diberikan surat keterangan bebas pinjam.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan setragaimana mestirrya.

Palangka Ruyq 2^ot3

[-cstariono. S.Sos.. i'vI.Si

Fakultas

0905 r98r03 I 001
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KAMPUS UPRTUNJUNG NYAHO JALAN HENDRIKTIMANG
KoTAKPoS2/PLKUPPAIANGKARAYA(73111A)KALIMANTANTENCaAH

Email info:fakultas@fl<ip. upr.ac.id
Web: www.fkiP. uPr.ac- id

Nomor :4(t4O /UN24.3/AK12019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HOTISN PARHUSIP' SE

NIP : 19640 704 1986022002

PangkaUGolongan : Penata TK. l/llld

Jabatan : Kasubbag Akademik FKIP UPR

Dengan ini menerangkan bahwa,

NamA : KURNIA ANTUNG JULEHA

NIM : AFB 114 006

Prodi : Bimbingan dan Konseling FKIP UPR

Jurusan : llmu Pendidikan FKIP UPR

Jenjang : S-1

Benar mahasiswa Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Palangka Raya dan telah

menyelesaikan melaksanakan Herregistrasi pada semester Ganjil tahun Akademik 201912020 baik di

tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas. Rekomendasi ini diberikan untuk persyaratan Ujian

Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan mestinya.

, 05 November 2019
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198602 2002

Tembusan:

1. Yang bersangkutan

2. Arsip
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