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ABSTRAK

Rendahnya  hasil  belajar   merupakan  salah  satu  masalah  yang  dihadapi  dalam
pendidikan. Hasil belajar adalah faktor penting dalam pendidikan, semakin tinggi
hasil  belajar  yang  didapat  oleh  siswa  maka  semakin  bagus  pula  kualitas
pendidikan demikian pula sebaliknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)  Untuk mengetahui adanya pengaruh
motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS pada siswa
kelas  VII  SMPN  5  Muaro  Jambi.  2)  Untuk  mengetahui  adanya  pengaruh
kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS pada siswa
kelas  VII  SMPN  5  Muaro  Jambi.  3)  Untuk  mengetahui  adanya  pengaruh
motivasi  belajar  dan  kesiapan  belajar  terhadap  hasil  belajar  siswa  mata
pelajaran IPS pada siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jambi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jambi.
Instrumen  dalam  penelitian  ini  berupa  angket,  data  diperoleh  dengan
menyebar  angket  kepada  siswa  kelas  VII  SMPN  5  Muaro  Jambi.  Data
dianalisis secara manual menggunakan microsoft exel.

Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan
motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS pada siswa
kelas  VII  SMPN 5 Muaro  Jambi  dengan nilai  thitung 3,22  > ttabel 1,67 pada
signifikansi  0,000;  ada  pengaruh  signifikan  kesiapan  belajar  terhadap  hasil
belajar siswa mata pelajaran IPS pada siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jambi
dengan  nilai  thitung 3,64  >  ttabel 1,67  pada  signifiansi  0,000;  ada  pengaruh
signifikan motivasi belajar dan kesiapan belajar terhadap  hasil  belajar siswa
mata pelajaran IPS pada siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jambi dengan nilai
Fhitung 13,5 > Ftabel 3,16 pada signifikansi 0,000; serta hasil koefisien determinasi
sebesar 0,567 atau 56,7 persen.

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  harapan  kedepan
adalah  penelitian  ini  berguna  sebagai  bahan  informasi  dan  masukan  bagi
siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jambi bisa lebih meningkatkan hasil belajar,
dan penelitian ini diharapkan bisa menjadi berguna bagi peneliti selanjutnya.
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PENDAHULUAN

Hasil  belajar  merupakan  hasil  yang  telah  dicapai  oleh  individu  setelah

mengalami suatu proses belajar. Menurut Ani (2009:3) yakni belajar merupakan

perubahan  perilaku  yang  diperoleh  pembelajar  setelah  mengalami  aktivitas

belajar.  Hasil  belajar  diperoleh  pada  akhir  proses  pembelajaran  dan  berkaitan

dengan kemampuan siswa dalam menyerap  atau memahami suatu materi  yang

telah diajarkan. Kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi

yang telah diajarkan dapat di di ketahui melalui penilaian yang di lakukan oleh

seorang guru.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SMP Negeri 5 Muaro

Jambi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mata pelajaran IPS belum optimal.

Hal ini dapat dilihat dari Nilai Ulangan Harian yang disajikan pada Tabel1.1

Tabel 1.1
Nilai rata-rata Ulangan Harian

No Kelas KKM Nilai

1 VII A 70 66
2 VII B 70 64
3 VII C 70 67
4 VII D 70 62
5 VII E 70 60
6 VII F 70 63

      Sumber: Guru IPS SMP Negeri 5 Muaro Jambi

Dari tabel diatas tampak bahwa rata-rata nilai ujian semester pelajaran IPS

siswa masih rendah, dari hasil keterangan guru pelajaran IPS, hasil belajar yang

diperoleh  siswa  ada  kaitanya  dengan  motivasi  siswa  saat  mengikuti  pelajaran

disekolah,  berdasarkan  keterangan  guru  tersebut  peneliti  mencoba  melakukan

penelitian mengenai pengaruh motivasi belajar, kesiapan belajar.

Hasil  belajar  dipengaruhi  oleh  kesiapan belajar,  motivasi  belajar  dan

pengulangan  materi  pelajaran  sesuai  dengan  pendapat  Darsono  (2009:26)

mengemukakan  bahwa  prinip-prinsip  belajar  adalah  hal-hal  yang  sangat



penting yang harus ada dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Kalau

hal-hal  tersebut  diabaikan,  dapat  dipastikan  pencapaian  hasil  belajar  tidak

optimal. Prinsip-prinsip belajar meliputi: kesiapan Belajar,  perhatian,

motivasi,  keaktifan siswa,  mengalami sendiri,  pengulangan,  materi pelajaran

yang menantang, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. 

Kondisi  semacam  ini  menimbulkan  pemikiran  dan  keprihatinan,

khususnya untuk hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Penyebab

rendahnya hasil belajar dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya

inteligensi, perhatian, minat, bakat, kesiapan, motivasi, pengulangan materi,

faktor  keluarga,  faktor  sekolah dan faktor masyarakat. Kemungkinan hasil

belajar mata pelajaran ips  siswa kelas VII rendah disebabkan dari motivasi

belajar,  kesiapan belajar.  Melihat permasalahan  tersebut, maka peneliti

tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Motivasi

Belajar  dan Kesiapan  Belajar  Terhadap  Hasil  Belajar  Siswa  Mata

Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Muaro Jambi”. 

Hasil Belajar

Menurut  Dimyati  dan  Mudjiono  (2009:3)  menyatakan  bahwa  hasil

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tidak belajar dan tidak mengajar.

Menurut  Suprijono  (2011:6)  menyatakan  bahwa  hasil  belajar  adalah

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi

kemanusiaan saja. Menurut Sudijono (2012:32) mengungkapkan hasil belajar

merupakan  sebuah  hasil  tindakan  evaluasi  yang  dapat  mengungkap  aspek

proses berpikir juga dapat mengungkap aspek kejiwaan lainnya , yaitu aspek

nilai atau sikap dan aspek ketrampilan yang melekat pada diri setiap peserta

didik.

Motivasi Belajar

Menurut  Wahab  (2015:127)  motivasi  adalah  keseluruhan  dorongan,

keinginan,  kebutuhan dan daya  sejenis  yang menggerakan perilaku seseorang.

Menurut  Sardiman  (2014:75)  motivasi  belajar  adalah  seluruh  daya  penggerak



didalam  diri  siswa  yang  menimbulkan  kegiatan   belajar,  yang  menjamin

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar

sehingga  tujuan  yang  dikehendaki  oleh   siswa  dapat  tercapai.  Menurut  Uno

(2013:9)  motivasi  merupakan  suatu  dorongan  yang  timbul  oleh  adanya

rangsangan-rangsangan  dari  dalam  maupun  dari  luar  sehingga  seseorang

berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku / aktivitas tertentu yang

lebih baik dibandingkan dari keadaan sebelumnya.

Kesiapan Belajar

Menurut Slameto (2013:113), kesiapan adalah keseluruhan kondisi

Seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam

cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suautu saat akan

berpengaruh  atau  kecenderungan  untuk  membuat  respon.  Menurut  Nasution

(2013:179)  menyatakan  kesiapan  belajar  adalah  kondisi-kondisi  yang

mendahulukan  kegiatan  belajar  itu  sendiri.  Menurut  Nasution  (2013:179)

menyatakan kesiapan belajar adalah kondisi-kondisi yang mendahulukan kegiatan

belajar itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  bersifat  ex-post  facto,  Sugiyono  (2015:6)  menyatakan:

“Penelitian ex-post facto adalah suatu penelitian yang bertujuan mencari pengaruh

sebab-akibat  yang  ada  (dampak)  dan melihat  kebelakang  untuk melihat  faktor

penyebabnya.  Adanya  pengaruh  sebab  akibat  didasarkan  atas  teoritis  bahwa

sesuatu variabel disebabkan atau dilatar  belakangi  pleh varibel  tertentu.”Dalam

penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif. Data  yang

dikumpulkan  diukur  secara  langsung  menggunakan  angka-angka  untuk

mendeskripsikan Pengaruh motivasi  belajar dan kesiapan belajar terhadap hasil

belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jamb. Penelitian

ini menggunakan sampel sebanhyak 60 siswa. Tekhnik pengambilan sampel yangt

digunakan adalah random sampling.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hipotesis pengaruh X1 terhadap Y 



Dari  hasil  penelitian  ini  motivasi  belajar  mempengaruhi  hasil  belajar

dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = a + bx1  = 66,872 + 0,61x1.

Besaran pengaruh motivasi  belajar sebesar 0,61 dan nilai  signifikasinya  0,000.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar siswa maka

semakin tinggi hasil belajar Ips siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat

Hawley  (dalam  Prayitno,  2001:3)  siswa  yang  termotivasi  dengan  baik  dalam

belajar melakukan kegiatan lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan

siwa yang kurang termotivasi dalam belajar dan hasil yang diraih akan lebih baik

apabila mempunyai motivasi yang tinggi. Sependapat dengan Slameto (2003:54)

menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  hasil  belajar  yakni

faktor  psikologis  mencakup  intelegensi,  perhatian,  minat,  bakat,  motivasi,

kematangan, dan kesiapan.

Hipotesis X2 terhadap Y

Dari  hasil  penelitian  ini  kesiapan  belajar  mempengaruhi  hasil  belajar

dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = a + bx₁ = 61,124 + 0,123x₁.

Besaran pengaruh kesiapan belajar sebesar 0,123 dan nilai signifikasinya

0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesiapan belajar siswa

maka semakin tinggi hasil belajar IPS siswa.

Hasil  penelitian  ini  Sependapat  dengan  Slameto  (2013:113)  kondisi

kesiapan belajar  mencakup  kondisi  fisik,  mental,  emosional,  kebutuhan,  motif,

tujuan, ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

Kondisi fisik adalah satu bagian yang harus benar-benar diperhatikan oleh siswa,

karena  dengan  kondisi  fisik  yang  baik  dan  tidak  mudah  sakit-sakitan  akan

membantu seseorang dalam menerima materi pelajaran.

Hipotesis pengaruh X1 dan X2 terhadap Y

Dari  hasil  penelitian  ini  motivasi  belajar  dan  kesiapan  belajar

mempengaruhi hasil belajar  dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y =

14,8 + 0,316x1  + 0,224x2.  Besaran pengaruh motivasi belajar sebesar 0,316 dan

nilai  signifikasinya  0,000.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi



motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa maka semakin tinggi hasil belajar ips

siswa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Driscoll dalam (Uno, 2016:

15) menyatakan hasil belajar yang muncul dalam diri siswa merupakan akibat atau

hasil dari interaksi siswa dengan lingkungan. 

Semakin  baik  kesiapan  belajar  seseorang  akan  mempermudah  siswa

dalam menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga hasil yang

diperoleh bai pula.  Motivasi yang ada pada diri  siswa dapat  menentukan baik

tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga makin besar motivasi belajarnya maka

akan semakin besar pula keberhasilan dalam belajarnya.

Berdasarkan  perhitungan  secara  manual  secara  simultan  pengaruh

motivasi belajar dan kesiapan  belajar terhadap hasil belajar diperoleh nilai Fhitung

(13,5) > Ftabel (3,16) maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya ada pengaruh yang

signifikan antara motivasi belajar dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar.

Koefisien Determinasi R2

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi motivasi belajar dan kesiapan

belajar dalam mempengaruhi hasil belajar yakni dapat dilihat dari hasil R2 sebesar

0,567. Artinya motivasi belajar dan kesiapan belajar memiliki pengaruh terhadap

hasil belajar sebesar 56,7%. Sedangkan 43,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah diuraikan

sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Terdapat pengaruh yang sigfnifikan  antara motivasi belajar terhadap hasil

belajar IPS siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jambi .

2. Terdapat pengaruh yang sigfnifikan  antara kesiapan belajar terhadap hasil

belajar IPS siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jambi .

3. Terdapat pengaruh yang sigfnifikan  antara motivasi belajar dan kesiapan

belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VII SMPN 5 Muaro Jambi 

Saran



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukan

saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi guru

Hendaknya guru  selalu   memberi motivasi untuk lebih semangat dalam

belajar guna meningkatkan hasil belajar siswa untuk mewujudkan peserta

didik yang benar-benar terampil dan inovatif.

2. Bagi sekolah

Hendaknya pihak sekolah lebih memperhatikan kebutuhan  yang

diperlukan oleh siswa untuk turut serta melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan disiplin dalam belajar. Pihak

sekolah juga hendaknya membimbing serta memberikan pengarahan

kepada siswa dengan bertujuan  agar  dalam kegiatan pembelajaran

disekolah lebih efektif dan efisien  yang  nantinya peserta didik dapat

belajar secara maksimal.

3. Bagi siswa

Siswa diharapkan  agar  dapat menyadari bahwa motivasi  belajar  dan

kesiapan  belajar  faktor  yang  dapat meningkatkan kinerja belajar  yang

maksimal dalam memperoleh hasil belajar yang memuaskan.
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