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ABSTRAK 

 Motivasi dalam belajar adalah faktor yang sangat penting karena hal tersebut 

merupakan keadaan yang mendorong siswa untuk belajar. Untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa, pihak SMKN 5 Kota Jambi telah mengadakan sinyal wifi dan 

meningkatkan jumlah buku bacaan diperpustakaan. Penelitian bertujuan untuk 1) 

Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan perpustakaan terhadap motivasi belajar 

siswa SMKN 5 Kota Jambi.  2) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media wifi 

sekolah terhadap motivasi belajar siswa SMKN 5 Kota Jambi. 3) Untuk mengetahui 

pengaruh pemanfaatan perpustakaan dan penggunaan media wifi terhadap motivasi 

belajar siswa SMKN 5 Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah deskriptif dan jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan metode  

regresi. sampel penelitian ini diambil dari  seluruh siswa SMK 5 kelas XI  yang 

berjumlah 63 siswa.  Instrumen yang digunakan yaitu berupa angket yang berisi  butir 

pernyataan. Lalu kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan aplikasi  SPSS 

17. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pemanfaatan perpustakaan   terhadap motivasi belajar siswa. 2)Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara penggunaan media wifi   terhadap motivasi belajar 

siswa. 3)Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan yang antara pemanfaatan 

perpustakaan  dan penggunaan media wifi terhadap motivasi belajar siswa. 

Kata Kunci: Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah ,Penggunaan Media Wifi  dan 

Motivasi Belajar 

 

 



PENDAHULUAN 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks  yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara 

formal di sekolah atau universitas, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan 

perubahan pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap. (Arsyad, 2011:1). 

Motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri siswa, 

seperti kondisi kesehatan, minat belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor 

eksternal merupakan faktor yang berpengaruh yang timbul dari luar siswa, seperti 

Guru, lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat), ketersediaan sarana dan prasarana, 

metode dan strategi mengajar. Berdasarkan pendapat Uno (2008:23) “Motivasi 

belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsiknya 

berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah lingkungan yang kondusif dan 

sumber belajar yang menarik”. 

Lingkungan yang kondusif dan sumber belajar yang menarik dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi tidak menyia-

nyiakan waktu yang ada. Ia dapat mengefektifkan waktu yang ada untuk 

dimanfaatkan sebaik mungkin. SMKN 5 Kota Jambi merupakan salah satu SMK 

Negeri di Kota Jambi. Lingkungan SMKN 5 Kota Jambi yang kondusif dan memiliki 

sumber belajar yang berupa fasilitas wifi, perpustakaan. Dari hasil observasi awal 

peneliti ke SMK N 5 Kota Jambi.  Peneliti mendapati beberapa permasalahan yaitu 

motivasi belajar siswa rendah, nilai rata-rata ujian nasional yang rendah, seringnya 

siswa membolos pada jam- jam pelajaran setelah istirahat pertama. 

Dari hasil penelitian Jufriono tahun 2015 yang dilakukan di SMK 5 Kota 

Jambi tentang motivasi belajar didapatkan informasi bahwa siswa yang termasuk 

kategori motivasi belajar yang tinggi hanya 31 % siswa dan yang termasuk kategori 

motivasi belajar yang rendah 23 %  sementara sisanya 46 % kategori motivasi belajar 



yang cukup.  Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa ini bisa dikarenakan beberapa 

faktor.   

Wifi merupakan penerapan teknologi didalam pendidikan. Untuk melihat 

jumlah pemakaian wifi siswa siswa berdasarkan IP address yang tercatat pada server 

wifi SMKN 5 Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dbawah ini 

Tabel 1.1 Jumlah Pemakaian wifi oleh   Siswa  SMKN 5 Kota Januari dan Februari 

2017 

No Kelas  Jumlah pemakaian  

Januari Februari Jumlah 

S G S G S G 

1 X 675 85 864 81 1539 166 

2 XI 540 108 621 159 1161 267 

3 XII 621 96 702 163 1323 259 

G= Guru      dan      S= Siswa  

Sumber: Observasi awal di Server Wifi SMKN 5 Kota Jambi 

Diharapkan dengan adanya wifi disekolah dapat mempermudah siswa dalam 

mendapatkan informasi tentang tugas sehingga akan mampu meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

Menurut Rivai (2004:456) “ terdapat beberapa aspek yang berpengaruh 

terhadap motivasi yakni rasa aman, keadilan, lingkungan yang menyenangkan”.  Dari 

hasil observasi awal Penulis ke perpustakaan SMKN 5 Kota Jambi, didapatkan 

informasi  bahwa terjadi penurunan kunjungan siswa ke perpustakaan.  Dari bulan 

Februari 2017 yang berjumlah 115 kunjungan menjadi 103 kunjungan dibulan Maret 

2017.  Yang paling banyak mengunjungi adalah siswa kelas XII karena mereka akan 

menghadapi ujian nasional Sedangkan kunjungan yang paling sedikit adalah siswa 

kelas XI dengan jumlah kunjungan 26 orang. Padahal sekolah sudah memfasilitasi 

berbagai buku diperpustakaan tetapi kenyataannya pada saat jam-jam  istirahat 

perpustakaan tetap juga sepi pengunjung hanya beberapa saja yang datang. 



METODE PENELITIAN 

Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian 

adalah  kuantitatif dengan metode  regresional.  Penelitian kuantitatif ini yaitu data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiono,2008:7). 

Jenis penelitian deskriptif dengan metode  regresional. Penelitian ini dilakukan pada 

semester genap tahun ajaran 2016-2017. Lokasi penelitian ini di SMKN 5 Kota 

Jambi. populasi dalam pembahasan ini adalah seluruh SMKN 5 Kota Jambi kelas XI 

tahun 2016-2017  yang berjumlah 63 siswa.  Instrumen yang digunakan yaitu berupa 

angket. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menguji Pemanfaatan perpustakaan (X1) dengan motivasi belajar  (Y) 

penulis menggunakan SPSS 17,1 dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel 4.12 

berikut. 

Tabel 4.12 Hasil uji Regresi Pemanfaatan Perpustakaan Terhadap Motivasi   

Belajar 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 66.915 12.871  5.199 .000 

P.Perpustakaan .392 .233 .210 1.680 .048 

a. Dependent Variable: motivasi 

 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat nilai r  sebesar 0.210 maka dapat 

dikatakan Pemanfaatan perpustakaan memiliki pengaruh terhadap motivasi  belajar 



siswa dengan signifikasi bernilai .048.  Nilai 0.215 bila dilihat pada tabel interprestasi 

pengaruh pada BAB III maka tergolong pada kategori lemah yaitu pada rentang 0.200 

– 0.399. 

Untuk menguji pengaruh penggunaan media wifi  (X2) dengan motivasi 

belajar (Y) penulis menggunakan SPSS 17,1 dengan hasil sebagaimana disajikan 

pada tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13  Hasil uji Penggunaan  Media Wifi  Terhadap Motivasi Belajar 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 58.943 12.348  4.774 .000 

P.Wifi .428 .178 .294 2.399 .020 

a. Dependent Variable: motivasi 

Sumber: Data diolah Penulis 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat nilai r  sebesar 0.294 maka dapat 

dikatakan bahwa penggunaan media wifi memiliki pengaruh terhadap motivasi 

belajar dengan signifikasi bernilai .020.  Nilai 0.94 bila dilihat pada tabel interprestasi 

pengaruh pada BAB III tergolong pada kategori lemah yaitu pada rentang 0.200 – 

0.399. 



Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pemanfaatan perpustakaan (X1), 

penggunaan  media wifi  (X2) terhadap motivasi belajar  (Y) penulis menggunakan 

SPSS 17,1 dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel 4.14 berikut 

Tabel 4.14 Hasil uji  Regresi Simultan Pemanfaatan Perpustakaan dan 

Penggunaan  Media Wifi  Terhadap Motivasi Belajar 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 343.248 2 171.624 3.954 .040
a
 

Residual 3486.466 60 58.108   

Total 3829.714 62    

a. Predictors: (Constant), P.Wifi, P.Perpustakaan 

b. Dependent Variable: motivasi 

Sumber: Data primer diolah 2017 

   Dari tabel di atas diterlihat bahwa nilai F hitung = 3.954   sedangkan nilai F 

tabel untuk 63 sampel = 3.14.  Maka F hit > F tabel yaitu 3.902 > 3.14  maka H0 nol 

ditolak dan H1 diterima.  Nilai sig. adalah 0.040 atau lebih kecil dari sig.α 0.05 ini 

berarti signifikan. Maka dapat dikatakan terdapat  pengaruh  secara signifikan antara 

Pemanfaatan perpustakaan dan penggunaan media wifi terhadap motivasi belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh pemanfaatan 

perpustakaan terhadap motivasi. Untuk para siswa membaca di perpustakaan 

bersifat menyenangkan karena kegiatan ini berada di luar kelas, sehingga siswa 

akan lebih mudah memahami materi yang dibacanya secara lebih cepat karena 



siswa dapat memperoleh ilmu lain diluar jam pelajaran. Dan para siswa pun dapat 

menarik kesimpulan dari apa yang telah dibacanyanya di perpustakaan. Dengan 

adanya kegiatan membaca di perpustakaan dapat  meningkatkan  motivasi 

seseorang dalam belajar hal ini sangat diperlukan untuk membentuk karakter 

seseorang, terutama pada siswa nantinya akan berguna kelak ketika mereka sudah 

dewasa.  

Penggunaan media wifi dalam pembelajaran biasanya menggunakan 

perangkat lunak dan keras beserta aplikasinya. Dalam pembelajaran berbasis wifi 

ini selain dukungan perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan koneksi 

berbasis internet juga sangat diperlukan. 

motivasi belajar menjadi salah satu faktor penyebab keberhsilan suatu 

program pendidikan. Dengan melengkapi fasilitas buku diperpustakaan serta 

memperbaikin mutu pelayanan perpustakaan maka akan  menguatkan motivasi 

belajar siswa. Karena siswa merasa nyaman untuk mengerjakan tugas 

diperpustakaan. Sebaliknya, dilihat dari segi emansipasi kemandirian siswa, 

motivasi belajar semakin meningkat pada saat tercapainya apa yang mereka ingin 

tahukan. Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami 

perkembangan, siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar merupakan siswa 

yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Sehingga disinila letak peranan 

perpustakaan dan wifi sekolah sebagai penyedia sumber informasi siswa. 

Mengingat pentingnya motivasi terhadap peningkatan belajar siswa maka 

sekolah hendaknya membangkitkan motivasi belajar siswa dengan terus 



meningkatkan pelayanan perpustakaan dan peningkatan ketersediaan sinyal wifi. 

Menurut Apollo (2005) bahwa siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi di sekolah. Sebaliknya siswa yang 

mempunyai motivasi belajar yang rendah maka akan rendah kepercayaan dirinya dan 

akan kesulitan dalam  mengatur diri, hubungan interpersonal dengan teman sebaya di 

sekolah, kurang  suka bergaul,  tertekan, kecemasan dan pesimisme  terhadap masa 

depan.  di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan pelayanan 

perpustakaan dan meningkatkan sinyal wifi maka akan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian  dan pembahasan yang disajikan pada BAB IV maka 

kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pemanfaatan perpustakaan   terhadap motivasi belajar siswa. Ini mengandung 

arti bahwa peningkatan penggunaan perpustakaan oleh siswa maka akan berakibat 

pada  meningkatnya motivasi belajar siswa. Dan juga Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara penggunaan media wifi   terhadap motivasi belajar siswa. Ini 

mengandung arti bahwa peningkatan penggunaan wifi oleh siswa maka akan 

berakibat pada  meningkatnya motivasi belajar siswa .Kemudian Terdapat pengaruh 

yang signifikan secara simultan yang antara pemanfaatan perpustakaan  dan 

penggunaan media wifi terhadap motivasi belajar siswa. Ini mengandung arti bahwa 

peningkatan penggunaan perpustakaan dan penggunaaan wifi oleh siswa maka akan 

berakibat pada  meningkatnya motivasi belajar siswa. 
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