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BAB II 
KAJIAN TEORI 

 
2.1 Motivasi Belajar 

2.1.1 Pengertian Motivasi Belajar 
Menurut iSardiman imotivasi iberasal idari ikata “motif” iyang 

berarti isuatu iupaya iyang imendorong iseseorang iuntuk melakukan isesuatu 
(Sardiman, i2001, ih. i71). Sedangkan menurut Winskel (dalam Makrifat 
2012:14) mengungkapkan bahwa motif merupakan dorongan didalam diri 
seseorang sebagai daya penggerak individu untuk melakukan kegiatan agar 
mencapai tujuan tertentu. Sehingga imotivasi idapat dikatakan ibahwa 
motivasi iitu isebagai isesuatu iyang ikompleks, imotivasi akan menyebabkan 
terjadinya isuatu iperubahan ienergi iyang iada ipada diri imanusia, isehingga 
akan ibergantung ipada ipersoalan igejala ikejiwaan, perasaan idan ijuga 
emosi, iuntuk ibertindak iatau imelakukan isesuatu. Motivasi imerupakan 
faktor iyang isangat ipenting ididalam ibelajar.  

Berdasarkan peryataan para ahli diatas motivasi umumnya dilihat 
dari segi subyeknya yakni individu, sehingga motivasi diartikan bahwa 
dorongan dari dalam individu. Pada dasarnya motivasi tergantung dari faktor 
dari dalam individu, tetapi dalam keadaan ini faktor dari dalam maupun dari 
luar dapat berpengaruh terhadap lingkungannya. Berdasarkan penjelasan 
tersebut ownes mengartikan bahwa motivasi tidak lain adalah dorongan dari 
dalam diri seseorang maupun dari luar, untuk melakukan sesuatu. 
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Menurut ikamus ibesar ibahasa iIndonesia imotivasi iadalah 
kecenderungan iyang itimbul ipada idiri iseseorang isecara isadar atau itidak 
isadar imelakukan itindakan idengan itujuan itertentu atau usaha-usaha iyang 
imenyebabkan iseseorang iatau ikelompok iorang tergerak iuntuk imelakukan 
isesuatu ikarena iingin imencapai itujuan yang idikehendaki i(kamus ibahasa 
iIndonesia, i2005, ih. i27).  

Menurut iDjiwandono imengemukakan ibahwa imotivasi merupakan 
ikekuatan ipenggerak isecara ikeseluruhan ipada idiri isiswa iyang 
imenimbulkan ikegiatan ibelajar, iyang imenjamin ikelangsungan ikegiatan 
ibelajar idan imemberikan iarahan ibagi ikegiatan ibelajar, isehingga itujuan 
iyang idiinginkan isiswa idapat itercapai. i(Djiwandono, i2006, ih. i328). 

Dimyati dan Mudjiono (dalam Iswahyuni 2017:9) mengemukakan 
motivasi merupakan kemampuan yang mengarahkan dalam keadaan belajar, 
kemampuan tersebut bisa berupa keinginan, semangat, rasa ingin tahu, cita-
cita, kemauan maupun perhatian. Motivasi merupakan sebagai penggerak 
peserta didik untuk belajar. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang 
bersifat tidak berakal. Peranannya yang khas merupakan dalam hal semangat 
untuk belajar, penumbuhan gairah serta merasa senang. 

Menurut Sriyanti (dalam Iswahyuni, 2017:9) berpendapat bahwa 
motivasi adalah tenaga penggerak bagi kegiatan belajar individu. Motif 
diartikan sebagai suatu kekuatan yang berasal asal dari dalam diri seseorang 
yang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu perbuatan. Dengan motif 
yang bertenaga individu memiliki banyak energi dalam mendorong belajar, 
sebagai akibatnya kegiatan belajarnya lebih bertahan lama. 
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Pada proses belajar mengajar di kelas, tidak seluruhnya peserta didik 
memiliki motivasi yang sama terhadap sesuatu bahan. Untuk bahan materi 
boleh jadi seseorang peserta didik menyenanginya, namun buat bahan yg lain 
boleh jadi peserta didik tersebut tidak menyenanginya. hal ini masalah bagi 
guru pada setiap kali mengadakan pertemuan. pengajar selalu dihadapkan 
dengan problem motivasi. Guru selalu ingin menyampaikan motivasi 
terhadap peserta didik yang kurang memperhatikan materi pelajaran yang 
diberikan. 

Hamalik iberpendapat ibahwa imotivasi iadalah iperubahan ienergi 
idalamidirii(pribadi) iseseorang iyang iditandai idengan imunculnya iperasaan 
idanireaksiiuntukimencapaiitujuani(Hamalik, 2001,ih.158). Menurut iHamzah 
iB. iUno iinti idari imotivasi ibelajar iadalah ipelatihan iinternal idan 
ieksternal ibagi isiswa iyang isedang ibelajar imengubah iperilaku, iumumnya 
idengan ibeberapa iindikator iatau ielemen iyang imendukung i(Hamzah iB 
iUno, i2012, ih. i23). 

Menurut Muhaimin apabila peserta didik memiliki motivasi, maka 
peserta didik akan, (a) bersungguh-sungguh, menunjukkan minat, memiliki 
perhatian, serta rasa ingin memahami untuk ikut serta pada aktivitas belajar, 
(b) berusaha keras serta menyampaikan saat yang relatif untuk melakukan 
aktivitas tersebut, serta (c) terus bekerja hingga tugas-tugas tersebut selesai. 

Berdasarkan ipendapat ibeberapa ipara iahli itersebut imaka idapat 
idisimpulkan ibahwa ipengertian imotivasi ibelajar imerupakan ikeseluruhan 
ipenggerak iatau idorongan idalam idiri ipeserta ididik iuntuk imelaksanakan 
ikegiatan ibelajar iyang iditandai idengan iperubahan isemangat iuntuk 
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imencapai itujuan iyang idiinginkan. iSehingga i imotivasi ibelajar iyang 
ibaik iakan imenghasilkan inilai iyang ibaik ipula. 

Disamping iitu, ipenyebab ikurangnya imotivasi ibelajar ipeserta 
ididik idikarenakan ipeserta ididik ikurang imenyukai imata ipelajaran ifisika 
idan ipeserta ididik iselalu imenggap ibahwa imata ipelajaran ifisika iadalah 
imata ipelajaran iyang isulit. 
2.1.2  Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

Menurut iSardiman iA.M imengemukakan iciri-ciri imotivasi iyang 
idimiliki ipeserta ididik iadalah isebagai ibeikut: 
1. Tekun imenghadapi itugas. iArtinya ipeserta ididik ibekerja iterus idalam 

iwaktu iyang ilama, itidak ipernah iberhenti isebelum iselesai. 
2. Ulet imenghadapi ikesulitan idan itidak imembutuhkan idorongan idari 

iluar iuntuk itampil isebaik imungkin. iArtinya ipeserta ididik itidak 
icepat imenyerah idan itidak icepat ipuas idengan iprestasi iyang itelah 
idiraih. 

3. Menunjukkan iminat iterhadap ibermacam-macam imasalah. iAtinya 
ipeserta ididik ilebih isuka ijika ibanyak itantangan. 

4. Lebih isenang ibekerja imandiri. iArtinya ipeserta ididik ilebih isenang 
ibekerja isendiri idibandingkan ikelompok. 

5. Cepat ibosan ipada itugas irutin yang monoton. iArtinya ipeserta ididik 
itersebut itidak isenang ijika idiberikan itugas iyang iberulang-ulang. 

6. Dapat imempertahankan ipendapatnya. iArtinya ipeserta ididik itersebut 
ikonsisten isama ijawabannya. 
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7. Tidak imudah imelepaskan ihal iyang idiyakini iitu.  
8. Senangimencari idan imemecahkan imasalah isoal-soal. iArtinya ipeserta 

ididik itersebut isuka idengan itantangan. i(Sardiman iA.M, i2011, ih. 
i83) 

Jika seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, iartinya iseseorang 
imemiliki imotivasi ibelajar iyang icukup itinggi. iCiri-ciri imotivasi ibelajar 
itersebut iakan isangat ipenting idalam imenunjang iproses ipembelajaran. 
iCiri-ciri imotivasi ibelajar itersebut iakan idigunakan idalam ipenyusunan 
ikisi-kisi iinstrumen ikuesioner iuntuk imengungkap isalah isatu ivariabel 
ibebas idalam ipenelitian iini iyaitu imotivasi ibelajar. 

Berdasarkan ipemaparan itersebut idapat idisimpulkan ibahwa iciri-
ciri imotivasi ibelajar itinggi imuncul idari ikegigihan idalam imengerjakan 
itugas, itidak imenyerah isaat imenghadapi ikesulitan, itertarik ipada iberbagai 
imasalah idan imenyelesaikannya, isuka ibekerja imandiri, ibosan idengan 
itugas-tugas irutin, idapat imempertahankan ipendapat, idan itidak imudah 
imelepaskan iapa iyang idiyakini iCiri-ciri imotivasi ibelajar idapat idiukur 
idari itekad iyang ikuat ipada idiri isiswa iuntuk ibelajar, isukses, idan 
iberprestasi idi imasa idepan. itujuan. iMotivasi ibelajar ijuga idapat ididorong 
idengan iadanya ireward, ikegiatan iyang imenarik, idan ilingkungan ibelajar 
iyangikondusif. iSiswa iyang iselalu imemiliki imotivasi ibelajar iyang itinggi, 
iterlibat aktif idalam ikegiatan ipembelajaran, idan imemiliki iketerlibatan 
iafektif iyang itinggi idalam ipembelajaran ijuga idapat idikatakan imemiliki 
imotivasi ibelajar iyang itinggi. 
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2.1.3 Jenis-Jenis Motivasi 
Motivasi idibedakan imenjadi idua, iyaitu imotivasi iyang iberasal 

dari dalam (intrinsik) idan iyang iberasal idari iluar i(ekstrinsik). iMotivasi 
iyang berasal dari idalam i(intrinsik) iyaitu idorongan iyang ibersumber idari 
ihati, umumnya ikarena ikesadaran iakan ipentingnya isesuatu iatau ibisa 
ijuga karena dorongan ibakat ijika iada ikesesuaian idengan ibidang iyang 
dipelajari. Sedangkan imotivasi iyang iberasal idari iluar i(ekstrinsik) iyaitu 
dorongan iyang berasal idari iluar idiri i(lingkungan) imisalnya idari iorang 
tua, iguru, idari teman atau imasyarakat i(M. iDalyono, i2012, ih. i57) 

Menurut iSugihartono ijenis-jenis imotivasi ibelajar iyang iada 
idalam isetiap idiri ipeserta ididik idiklasifikasikan imenjadi iempat iyaitu 
isebagai iberikut: i 
1. Motivasi iinstrumental, iartinya idalam ikelompok iini, ipeserta ididik 

belajar ikarena idimotivasi ioleh ihadiah iatau imenghindari ihukuman 
2. Motivasi isosial, iartinya ipeserta ididik ibelajar ikarena iadanya 

keinginan iuntuk imelaksanakan itugas, idalam ihal iini iketerlibatan 
peserta ididik idalam isuatu itugas iyang imenonjol. 

3. Motivasi iberprestasi, iartinya imotivasi ibelajar ipeserta ididik iuntuk 
mencapai iprestasi iatau ikesuksesan iyanga itelah iditentukan. 

4. Motivasi iintrinsik, iartinya imotivasi ibelajar ipeserta ididik ikarena 
keinginannya isendiri i(Sugihartono, idkk, i2007, ih. i78). 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008:149) dalam 
Harbeng Masni jenis-jenis motivasi belajar dibedakan menjadi dua yaitu 
sebagai berikut: 
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1. Motivasi intrinsik, ialah kemauan berperan yang diakibatkan aspek 
pendorong dari dalam diri( internal) orang yang tidak butuh dirangsang 
dari luar, sebab dalam diri seseorang terdapat dorongan guna 
melaksanakan sesuatu. namun dengan kata lain seseorang terdorong guna 
bertingkah laku ke arah tujuan tertentu tanpa terdapatnya aspek dari luar. 
Dalam proses belajar peserta didik yang termotivasi secara intrinsik bisa 
dilihat dari kegiatannya yang tekun mengerjakan tugas belajar sebab 
merasa perlu serta mau mencapai tujuan belajar yang sesungguhnya, 
bukan sebab kemauan memperoleh pujian, maupun hadiah dari guru. 
Sehingga bisa disimpulkan bahwa motivasi intrinsik yaitu motivasi yang 
datangnya dari dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan dorongan 
orang lain maupun dari luar, namun atas dasar keinginan serta 
pemahaman induvidu sendiri. Dengan kata lain motivasi intrinsik 
bersumber pada tujuan yang diinginkan peserta didik dalam belajar, 
tanpa ada pengaruh dari luar seperti dari ligkuagan, orang tua, ataupun 
dari guru. 

2. Motivasi ekstrinsik, artinya apabila peserta didik menempatkan tujuan 
belajarnya di luar dari faktor- faktor suasana belajar. Peserta didik belajar 
sebab hendak menggapai nilai paling tinggi, pujian, serta sebagainya. 
Motivasi ektrinsik bukan berarti motivasi yang tidak dibutuhkan serta 
tidak baik dalam pembelajaran. Motivasi ektrinsik dibutuhkan supaya 
peserta didik ingin belajar. Dalam kelas banyak sekali peserta didik yang 
dorongan belajarnya membutuhkan motivasi ektrinsik. Peserta didik 
membutuhkan atensi serta pengarahan yang dari seorang guru. Tetapi 
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buat perihal ini pastinya motivasi ektrinsik tidak lagi jadi prioritas peserta 
didik. Tetapi peserta didik wajib membangkitkan semangat belajar dari 
dalam dirinya sendiri agar mendapatkan nilai yang baik. Motivasi 
ekstrinsik yaitu motivasi yang muncul akibat pengaruh dari luar 
seseorang, apakah sebab terdapatnya ajakan, suruhan, ataupun paksaan 
dari orang lain sehingga dengan kondisi demikian induvidu tersebut ingin 
melaksanakan objek. 

2.1.4 Fungsi Motivasi Belajar 
Menurut Anni (2004: 112) motivasi adalah proses internal yang 

mengaktifkan, membimbing, dan memelihara perbuatan seseorang secara 
terus menerus. Motivasi tidak hanya penting untuk membuat peserta didik 
melakukan kegiatan belajar, tetapi juga menentukan seberapa banyak peserta 
didik bisa belajar dari kegiatan yang dilakukannya atau informasi yang 
dihadapinya. Peserta didik yang termotivasi akan memperlihatkan proses 
kognitif yang tinggi dalam belajar, mengingat, dan menyerap apa yang telah 
dipelajari.  

Motivasi mendorong perilaku dan mempengaruhi serta mengubah 
perilaku. Menurut Hamalik (2001: 161) fungsi motivasi adalah sebagai 
berikut: 
1. Mendorong perilaku atau tindakan. Tanpa motivasi tidak akan ada 

tindakan seperti belajar. 
2. Motivasi berfungsi sebagai pedoman. Ini berarti mengarahkan tindakan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan 
menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

Selain itu, motivasi juga berfungsi sebagai penggerak dan 
pendorong untuk berprestasi. Adanya motivasi belajar yang baik akan 
menunjukkan hasil belajar yang baik pula. Dengan upaya tekun yang 
dilandasi motivasi belajar yang tinggi maka prestasi belajar akan semakin 
baik. Dengan kata lain intensitas motivasi seorang peseta didik akan 
menentukan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik itu sendiri. 
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Anni (dalam Dewi 2009:31) mengemukakan bahwa ada enam 
faktor yang mendukung sejumlah teori psikologi dan penelitian terkait yang 
memiliki pengaruh substansial terhadap motivasi belajar peserta didik adalah 
sebagai berikut: 
1. Sikap 

Sikap adalah kombinasi konsep, informasi, dan emosi yang menghasilkan 
kecenderungan untuk menanggapi orang, kelompok, ide, peristiwa, atau 
objek tertentu dengan cara yang menyenangkan atau tidak 
menyenangkan. 

2. Kebutuhan 
Kebutuhan adalah kondisi yang dialami individu sebagai kekuatan 
internal yang membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan. 
penerimaan tujuan adalah kemampuan untuk melepaskan atau mengakhiri 
perasaan membutuhkan dan tekanan. 
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3. Rangsangan 
Rangsangan adalah perubahan persepsi atau pengalaman dengan 
lingkungan yang membuat seseorang aktif.  

4. Afeksi 
Konsep ini berkaitan dengan pengalaman emosional kecemasan, 
kepedulian, dan kepemilikan individu atau kelompok pada saat studi. 

5. Kompetensi 
Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh 
kompetensi dari lingkungannya. 

6. Penguatan 
Salah satu hukum psikologis paling mendasar adalah prinsip penguatan. 
Penguatan adalah peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan 
kemungkinan respons. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar peserta didik yaitu sebagai berikut: 
1. Cita-cita atau aspirasi peserta didik 

Cita-cita bisa bertahan sangat lama, bahkan sepanjang hidup. Aspirasi 
peserta didik untuk menjadi seseorang akan memperkuat semangat belajar 
dan mengarahkan pelaku pembelajaran. Cita-cita akan memperkuat 
motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik karena mencapai cita-cita akan 
menciptakan aktualisasi diri. 

2. Kemampuan belajar 
Dalam pembelajaran dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan 
tersebut mencakup beberapa aspek psikologis yang terdapat pada diri 
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peserta didik. Misalnya observasi, perhatian, ingatan, daya pikir dan 
fantasi. Dalam pembelajaran ini kemampuan agar perkembangan berfikir 
peserta didik menjadi tolak ukur. Peserta didik yang tingkat 
perkembangan berpikir nyata tidak sama dengan peserta didik yang 
berpikir secara operasional (berdasarkan observasi yang dikaitkan dengan 
kemampuan penalarannya). Jadi peserta didik yang kemampuan belajar 
tinggi lebih termotivasi dalam belajar, karena peserta didik tersebut lebih 
sering berhasil karena kesuksesan memperkuat motivasinya. 

3. Kondisi jasmani dan rohani peserta didik 
Peserta didik merupakan makhluk yang terdiri dari satu kesatuan 
psikofisik. Sehingga kondisi peserta didik mempengaruhi motivasi belajar 
yang berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis, tetapi guru lebih cepat 
melihat kondisi fisik, karena menunjukkan gejala yang lebih jelas 
dibandingkan kondisi psikologis. contohnya peserta didik terlihat lesu, 
mengantuk, mungkin karena sedang larut malam atau sedang sakit. 

4. Kondisi lingkungan kelas 
Kondisi lingkungan adalah unsur yang berasal dari luar diri peserta didik. 
Terdapat tiga lingkungan peserta didik sekaligus lingkungan individu 
yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi unsur yang 
mendukung ataupun penghambat kondisi lingkungan berasal dari tiga 
lingkungan ini. Hal tersebut dapat dilakukan seorang guru dengan 
berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan dan menampilkan diri secara menarik agar dapat 
membantu peserta didik termotivasi dalam belajar.  
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5. Unsur-unsur dinamis belajar 
Unsur dinamis dalam pembelajaran merupakan unsur yang 
keberadaannya dalam proses pembelajaran tidak stabil, kadang lemah 
bahkan hilang sama sekali. 

6. Upaya guru membelajarkan peserta didik 
Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri 
dalam mengajar peserta didik mulai dari penguasaan materi, cara 
menyampaikannya, hingga menarik perhatian siswa. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, indikator motivasi belajar 
dalam penelitian ini yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi 
kesulitan, menunjukkan minat akan berhasil, lebih senang bekerja mandiri, 
cepat bosan mengerjakan tugas rutin yang monoton, dapat mempertahankan 
pendapatnya, tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain, senang 
memecahkan masalah. 
2.1.6 Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar 

Walaupun awal mulanya motivasi datang dari luar tetapi buat 
meyakinkan suatu motivasi, sehingga pribadi sendirilah yang hendak 
bergerak guna melaksanakannya. Terdapat sebagian perihal yang dapat 
dijadikan selaku penanda tingkah laku peserta didik yang mempunyai 
motivasi yang ditunjukan oleh diri sendiri menurut Klausemeler( dalam Elida 
Prayitno, 1989: 88) bisa ditafsirkan sebagai berikut: 
1. Peserta didik memulai tugas kelas tepat waktu dan bekerja keras untuk 

menyelesaikannya sendiri atau dalam kelompok.  
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2. Berkunjung ke rumah teman atau kos-kosan, rumah senior atau rumah 
guru, atau situasi lain untuk mendapatkan masukan tentang tugas. 

3. Tingkatkan misi dengan semua kesenangan hingga benar-benar sempurna. 
4. Peserta didik bertanggung jawab atas keberhasilan belajarnya sendiri. 
5. Melanjutkan pembelajaran di kelas, seperti membaca, berdiskusi, bahkan 

saat guru tidak ada di kelas 
6. Selalu sibuk melakukan apa saja yang dapat mengembangkan ilmu dan 

keterampilannya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. 
7. Memiliki interaksi sosial yang harmonis dengan peserta didik lain. 
8. Berinteraksi secara harmonis dengan guru. 
9. Memelihara dan memelihara properti Anda sendiri atau milik orang lain. 
10. Berani berbicara di kelas 

Selain strategi di atas, ada berbagai alternatif lain untuk 
meningkatkan motivasi siswa, seperti: 

1. Melalui Pengembangan Bahan Pembelajaran 
Meningkatkan motivasi peserta didik melalui pengembangan materi 
pembelajaran dengan mengacu pada teknik, konsep atau teori yang 
dikembangkan dan ditulis dalam modul. Misalnya menggunakan ilustrasi, 
gambar, dan grafik, menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami 
peserta didik, menyajikan materi dari yang sederhana ke yang kompleks 
dan yang mudah ke yang sulit, dan dari jenis media yang disesuaikan 
dengan karakteristik disiplin ilmu tersebut, dimungkinkan bagi guru atau 
peserta didik dalam prosesnya, media pembelajaran dapat memilih jenis 
media sesuai dengan karakteristik dan mode pembelajaran yang 
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diinginkan, dan memungkinkan untuk digunakan secara kombinasi. 
Artinya terdapat berbagai jenis media yang memungkinkan terjadinya 
proses pembelajaran sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan 
peserta didik. 

2. Melalui awal pembelajaran yang baik  
Pertama periksa kehadiran peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk 
memusatkan perhatian peserta didik pada situasi pembelajaran yang akan 
segera dimulai. Jadi pikiran dan tubuh terjaga dan siap untuk kelas. Fokus 
berarti motivasi peserta didik sudah mulai muncul. Kedua, sebutkan mata 
pelajaran, judul dan nomor modul yang akan dibahas atau dibahas, 
dilanjutkan dengan uraian singkat materi yang lalu dan hubungannya 
dengan modul yang dibahas. Peserta didik lebih fokus pada topik yang 
sedang dibahas. Penjelasan berdasarkan hubungan materi yang lalu dan 
materi yang sekarang dibahas adalah ketika guru memotivasi siswa untuk 
menyajikan informasi berupa fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang 
sudah ada dalam ingatan jangka panjangnya (long-term memory). telah 
membuatnya lebih mudah untuk mempelajari informasi baru. Ketiga, 
bentuk kelompok untuk mendukung beberapa upaya tersebut di atas, pada 
setiap bagian pendahuluan modul, selalu gunakan salam yang 
menyelaraskan isi modul dengan modul sebelumnya, tujuan, pokok materi, 
cara mempelajari modul, dan Petunjuk untuk pengujian modul akhir 
sebagai imbalannya. hasil belajar. Hal ini untuk meningkatkan motivasi 
peserta didik untuk belajar mandiri. Berbagai alternatif yang diuraikan di 
atas merupakan strategi yang dapat dilakukan peserta didik untuk 
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meningkatkan motivasi diri dalam mencapai keunggulan teoretis. Melalui 
upaya ini, peserta didik dapat mengetahui apa yang terbaik bagi mereka 
untuk memotivasi diri mereka sendiri. 

 2.2 Sikap Ilmiah 
Dalam dictionary of psychology, Raber (1985) mengemukakan babwa 

istilah sikap (attitude) berasal dan bahasa Latin, “aptitudo” yang berarti 
kemampuan, sehingga sikap dijadikan acuan apakah seseorang mampu atau tidak 
mampu pada pekerjaan tertentu. Chaplin (1975) menyatakan bahwa sikap atau 
pendirian adalah satu predisposisi atau kecenderungan yang relative stabil dan 
berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku atau untuk mereaksi dengan 
cara tertentu (Herson, 2009, h.103). 

Menurut Gagne serta Briggs (1988) (dalam Ekawati Juni Astuti : 2014), 
tujuan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu: kemahiran 
intelektual (intelectual skills), strategi kognitif (cognitive strategies), berita 
ekspresi (verbal information), kemahiran motorik (motor skills), dan  perilaku 
(attitudes). Sikap yang dimaksudkan tersebut artinya suatu kondisi yang berada 
didalam diri serta menghipnotis pilihan untuk bertindak. Sikap dapat didefinisikan 
sebagai kesamaan pembelajar untuk menentukan sesuatu. 

Secara etimologis dapat dilihat, seperti yang diungkapkan Brotowidjoyo 
(1985), kata sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude, yang berasal dari bahasa 
latin yakni aptus yang artinya keadaan siap secara mental dalam melakukan 
aktivitas. Rumusan tersebut mengartikan bahwa sikap mengandung 3 komponen 
yaitu komponen kognitif, afektif serta tingkah laku. Sikap selalu berkenaan 
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dengan menggunakan suatu obyek serta sikap terhadap obyek, disertai 
menggunakan perasaan positif atau negatif. Secara awam dapat disimpulkan 
bahwa sikap merupakan suatu kesiapan dalam berperilaku atau  bereaksi dengan 
cara eksklusif apabila dihadapkan menggunakan suatu permasalahan atau obyek. 

Menurut Baharuddin (1982) dalam Ekawati Juni Astuti (2014), perilaku 
ilmiah pada dasarnya merupakan sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan 
ketika mereka melakukan aktivitas menjadi seorang ilmuwan. Jenkins (2002) 
mendefinisikan sikap ilmiah menjadi kesamaan dalam berpikir serta bertindak 
pada cara-cara tertentu yang bersifat ilmiah. dengan istilah lain sikap ilmiah 
merupakan kesamaan individu dalam bertindak atau berperilaku untuk 
memecahkan suatu persoalan secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. 

Syah (2011) mengemukakan bahwa sikap ilmiah itu sendiri merupakan 
tanda-tanda internal berdimensi afektif berupa kesamaan dalam mereaksi atau 
merespons menggunakan cara yang cukup permanen terhadap objek orang, 
barang, serta sebagainya, baik secara positif juga negatif. Dalam hubungannya 
dengan ranah kognitif, maka kecakapan ranah afektif  seorang peserta didik akan 
memengaruhi keberhasilan pengembangan ranah kognitifnya. 

Menurut Anni (dalam Dewi 2009: 34) mengelompokkan apa yang 
dipelajari peserta didik menjadi lima jenis, yaitu: (1) informasi verbal, (2) 
keterampilan intelektual, (3) strategi (kognitif), (4) keterampilan motorik, dan (5) 
sikap. Sikap adalah kemampuan internal yang berperan didalam pengambilan 
tindakan, terutama apabila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak. Sikap 
merupakan kondisi internal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Dengan adanya 
sikap, peserta didik akan cenderung memilih sesuatu.  
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Berdasarkan Supriyadi (1994) dalam Ekawati Juni Astuti (2014) peserta 
didik yang memiliki sikap ilmiah tinggi akan mempunyai kelancaran pada 
berpikir sebagai akibatnya peserta didik akan termotivasi selalu berprestasi serta 
mempunyai komitmen yang kuat dalam mencapai keberhasilan. Berdasarkan hal 
tersebut maka bisa dikatakan bahwa sikap ilmiah peserta didik akan berhubungan 
dengan prestasi belajar yang diperoleh peserta didik setelah proses pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Slameto (2010) menyatakan bahwa 
sikap peserta didik faktor yang dipengaruhi prestasi belajar peserta didik. Sikap 
adalah sesuatu yang dipelajari, serta perilaku memilih bagaimana individu 
bereaksi terhadap situasi dan  memilih apa yang dicari individu pada kehidupan. 
Sikap mengandung tiga komponen yaitu komponen kognitif, afektif, serta tingkah 
laku. Sikap mendasari serta mendorong sejumlah perbuatan yang satu sama 
lainnya berhubungan. 

Sikap sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pembelajaran peserta 
didik karena sikap tersebut membantu peserta didik dalam mengalami dunianya 
dan memberikan pedoman kepada perilaku yang dapat membantu dalam 
menjelaskan dunianya. Selain itu, sikap juga membantu seseorang merasa aman 
dalam lingkungan yang tidak asing. Sikap akan memberikan petunjuk dan peluang 
kepada seseorang untuk mereaksi secara otomatis. Dengan adanya sikap membuat 
kehidupan lebih sederhana dan membebaskan seseorang dalam mengatasi unsur-
unsur kehidupan sehari-hari yang bersifat unik. Sikap merupakan hasil dari 
aktivitas belajar. Sikap dapat diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, 
identifikasi, perilaku peran (guru-peserta didik, orang tua-anak, dan sebagainya). 
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Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Dewi 2009:36) mengemukakan 
bahwa sikap merupakan motif yang dipelajari. Karakteristik sikap adalah 
kecenderungan untuk berpikir, merasakan, kemudian bertindak, memiliki 
dorongan untuk bertindak, relatif tetap, cenderung membuat penilaian, bisa 
muncul dari pengalaman dan bisa dipelajari ataupun dapat diubah. 

Sikap merupakan suatu sifat yang tidak hanya aktif dalam 
mempelajarinya, tetapi telah ditunjukkan dengan perubahan perilaku yang sesuai. 
Biasanya sikap membutuhkan bakat, minat dan aktivitas yang mengubah perilaku 
(Yul, 2004, h. 9) 

Menurut S. karim A. Karhami (dalam Dewi 2009 : 38) sikap ilmiah yang 
cenderung dikembangkan diberbagai sekolah adalah: 
1. Sikap ingin tahu (Curiosity) 

Artinya minat peserta didik terlihat tinggi. Peserta didik juga sering mencoba 
pengalaman baru. Rasa ingin tahu sering kali dicirikan dengan mengajukan 
pertanyaan. 

2. Sikap luwes (fleksibility) 
Sikap peserta didik dalam memahami ide baru, pengalaman baru, sesuai 
dengan kemampuannya tanpa ada kesulitan. Biasanya pemahaman ini 
berlangsung secara bertahap. 

3. Sikap kritis (Critical reflektion) 
Kebiasaan peserta didik untuk merefleksikan dan mereview kegiatan yang 
telah dilakukan. 
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4. Sikap jujur 
Kejujuran peserta didik terhadap diri sendiri dan orang lain dalam 
menyelesaikan atau mencoba pengalaman baru. Kejujuran penting digunakan 
untuk mengetahui kemampuan nyata peserta didik 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sikap ilmiah 
adalah suatu perbuatan yang berasal dari diri sendiri yang dilakukan oleh 
seseorang agar menjadi lebih baik, dalam hal ini untuk menunjang hasil belajar 
yang dicapai. Indikatornya sikap ilmiah dalam penelitian yaitu sikap ingin tahu, 
sikap luwes, sikap jujur dan sikap kritis. 

 2.3 Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah kompetensi yang diperoleh seorang peserta didik 

setelah mendapatkan pengalaman proses pembelajaran. Untuk mengukur 
keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dibandingkan dengan hasil 
belajar yang dicapai peserta didik. Menurut Zain dan Djamarah (2010:121) proses 
belajar mengajar senantiasa menciptakan hasil belajar, bisa dikatakan jika hasil 
belajar merupakan akhir ataupun puncak dari proses belajar. Akhhr dari aktivitas 
inilah yang jadi tolak ukur tingkatan keberhasilan peserta didik dalam proses 
belajar mengajar. 

Hasil belajar fisika adalah hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari 
mata pelajaran fisika semasa peserta didik melaksanakan pembelajaran, hasil 
belajar itu diperoleh peserta didik pada saat dia bisa mengamati, melaksanakan 
percobaan, menguasai konsep, prinsip, dan bisa mengaplikasikan pada kehidupan 
sehari-hari sesudah peserta didik menekuni materi yang diberikan.  
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Hasil belajar merupakan pola tindakan, nilai, pemahaman, sikap, 
penghayatan, kemampuan dan keterampilan. Bukti bahwa seseorang telah belajar 
adalah adanya perubahan perilaku, seperti dari tidak tahu menjadi tahu. Perilaku 
manusia mencakup banyak aspek. Hasil belajar dapat dilihat pada setiap 
perubahan dalam aspek tersebut. Adapun aspek yang dimaksudkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengetahuan 
2. Pengertian 
3. Kebiasaan 
4. Keterampilan 
5. Apresiasi 
6. Emosional 
7. Hubungan sosial 
8. Jasmani 
9. Etis atau budi pekerti 
10. Sikap 

Hasil belajar terjadi ketika perilaku peserta didik berubah, yang dapat 
diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nilai 
kognitif berasal dari pengetahuan peserta didik, pemahaman, aplikasi, analisis dan 
sintesis yang dinilai pada setiap akhir pelajaran. 

Menurut Zainal (didalam Yasinta Monika Bhiju Dapa, 2014) 
keberhasilan dari suatu pembelajaran dapat dilihat dari metode dan hasil belajar. 
Keberhasilan dari proses belajar merupakan keberhasilan peserta didik dalam 
mengikuti pelajaran. Adapun hasil belajar adalah meningkatnya keahlian 
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intelektual pada peserta didik.  
Menurut Nyayu Khodijah (2014:190) dalam Andry Jecseneri (2018), 

hasil belajar merupakan proses yang digunakan guru untuk mengambil keputusan 
tentang hasil belajar yang dicapai peserta didik. Sedangkan Eveline Siregar dan 
Hartini Nara (2011:144), mengemukakan bahwa pemberian nilai hasil belajar 
merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk mendapat inforrmasi 
mengenai kerja peserta didik atau seberapa jauh peserta didik dapat mencapai 
tujuan dari pembelajaran yang ditetapkan. 

Gronlund (1976), berpendapat bahwa hasil belajar merpukan suatu hasil 
yang diharapkan dari pembelajaran yang sudah ditentukan dalam rumusan 
tertentu. Sedangkan Sudijarto (1993), mengemukakakn bahwa hasil belajar 
merupakan tingkat pemberitauan yang dicapai peserta didik untuk mengikuti 
program belajar yang sesuai dengan tetapan tujuan pendidikan. Sehingga hasil 
belajar mencangkup 3 aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomorik. 

Sedangkan menurut Sudjana (2009:22) dalam Andry Jecseneri (2018), 
mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan dari peserta didik 
sesudah menerima pengalaman belajar. Pada dasarnya hasil belajar peserta didik 
merupakan perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 
artian mencangkup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Sedangkan Rusman (2013 :78), berpendapat bahwa hasil belajar 
merupakan aktivitas yang diperlihatkan untuk mengetahui tujuan pembelajaran 
tercapai atau tidaknya serta proses belajar yang dilakukan. Penilaian hasil belajar 
yang tidak serius akan sangat mengecewakan peserta didik, sehingga 
memperlenah belajar dari peserta didik. Oleh sebab itu, agar aktivitas penilaian 
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dapat membangun semangat belajar dari peserta didik, maka harus dilakukan 
dengan serius, agar sesuai dengan ketetapannya, jangan terjadi manipulasi 
sehingga hasilnya objektif 

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penilaian hasil belajar merupakan proses memberikan nilai terhadap hasil belajar 
yang dicapai peserta didik dengan prosedur serta kriteria yang sudah ditentukan 
agar mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan dari 
pelajaranyang sudah ditentukan. 

Dalam sistem pendidikan nasional tujuan pendidikan, baik kurikuler 
ataupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 
Bloom, kemudian membaginya secara garis besar menjadi tiga ranah, yaitu ranah 
kognitif, afektif dan psikomotorik (Sudjana, 1989. h. 22). Tetapi dalam penelitian 
ini, untuk mengukur hasil belajar dari peserta didik peneliti hanya mengukur dari 
ranah kognitifnya. 

Berdasarkan Taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi 
Anderson dan Krathwohl adalah sebagai berikut: 
1. Mengingat (C1)  

Mengingat merupakan usaha mendapat kembali pengetahuan dari 
memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun 
yang sudah lama didapatkan. 
2. Memahami/mengerti (C2) 

Memahami/mengerti berkaitan dengan membangun sebuah pengertian 
dari sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. Memahami/mengerti berkaitan 
dengan aktivitas mengklasifikasikan (classification)  dan membandingkan 
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(comparing). Mengklasifikasikan akan muncul ketika seorang peserta didik 
berusaha mengenali pengetahuan yang merupakan anggota dari kategori 
pengetahuan tertentu, sedangkan membandingkan merujuk pada identifikasi 
persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih objek, kejadian, ide, permasalahan, 
atau situasi. 
3. Menerapkan (C3) 

Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 
mempergunakan satu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau 
menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan 
prosedural serta meliputi kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan 
mengimplementasikan (implementing). 
4. Menganalisis (C4) 

Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan 
memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-
tiap bagian tersebut dan mencari tau bagaimana keterkaitan tersebut dapat 
menimbulkan permasalahan. 
5. Mengevaluasi (C5) 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian 
berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya 
digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi dan konsistensi. Kriteria atau 
standar ini dapat pula ditentukan sendiri oleh peserta didik. Standar ini dapat 
berupa kuantitatif maupun kualitatif serta dapat ditentukan sendiri oleh peserta 
didik. Perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan penilaian merupakan dimensi 
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mengevaluasi, namun hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan 
penilaian. 
6. Menciptakan (C6) 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakan unsur-unsur 
secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan 
peserta didik untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan 
beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. 
 2.4 Penelitian Relevan 

1. Hazairin Nikmatul Lukma (2017) melakukan penelitian dengan judul 
“Pembelajaran Fisika dengan Inkuiri Terbimbing Menggunkan Animasi 
dan Pictorial Riddle Ditinjau dari Motivasi Belajar dan Sikap Ilmiah 
Siswa (Studi Kasus pada materi Usaha dan Energi Kelas XI IPA Semester 
I SMA Terpadu Abdul Faldi Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2015/2016)”. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh inkuiri terbimbing 
menggunakan animasi dan pictorial riddle terhadap prestasi belajar fisika, 
ada pengaruh motivasi belajar dan sikap ilmiah tinggi dan rendah 
terhadap prestasi belajar fisika. 

2. Miftah Karimah Syahidah, Trapsilo Prihandono, dan Rayendra Wahyu 
Baehtiar (2017) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model 
Pembelajaran Learning Cycle 7E Terhadap Sikap Ilmiah dan Hasil 
Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Gerak Harmonik Di SMA”. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya Penerapan Model 
Pembelajaran Learning Cycle 7E terdapat pengaruh signifikan terhadap 
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sikap ilmiah dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan gerak harmonik. 
3. Arif Handaka, Sukarmin, dan Widha Sunarno (2018) melakukan 

penelitian dengan judul “Pembelajaran Fisika Melalui Konstruktivisme 
Menggunakan Metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas 
Termodifikasi Ditinjau dari Motivasi Berpartisipasi dan Sikap Ilmiah”. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada perbedaan pengaruh 
pendekatan konstruktivisme menggunkan metode inkuiri bebas 
termodifikasi dan metode inkuiri terbimbing terhadap nilai pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, ada perbedaan pengaruh antara sikap ilmiah 
tinggi dan rendah terhadap nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan, ada 
perbedaan pengaruh antara motivasi berprestasi tinggi dan rendah 
terhadap nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

 2.5 Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagi faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 
yang penting. Selanjutnya menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan 
sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang 
telah dideskripsikan tersebut,selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, 
sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. 

Motivasi belajar dan sikap ilmiah sangat berpengaruh terhadap hasil 
belajar peserta didik. Dengan adanya motivasi belajar yang tinggi maka peserta 
didik tersebut akan memperoleh nilai hasil belajar yang tinggi. Motivasi 
cenderung mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar yang 
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ditandai dengan perubahan semangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Tetapi motivasi belajar peserta didik bisa berkurang disebabkan peserta didik 
tersebut kurang menyukai mata pelajaran tersebut dan beranggapan bahwa mata 
pelajaran tersebut sulit. Selain itu sikap ilmiah sangat berpengaruh juga terhadap 
hasil belajar peserta didik. Sikap ilmiah adalah suatu perbuatan yang berasal dari 
diri sendiri yang dilakukan oleh seseorang agar menjadi lebih baik, dalam hal ini 
untuk menunjang hasil belajar yang dicapai. 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah diuraikan dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh motivasi belajar dan sikap ilmiah peserta didik 
disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal. Untuk mengetahui pengaruh 
motivasi belajar dan sikap ilmiah peserta didik di SMAN 10 Kendari, peneliti 
akan menggunakan alat atau instrumen kuesioner untuk mengetahui pengaruh 
motivasi belajar dan sikap ilmiah peserta didik. 

Untuk lebih memahami kerangka pikir dan rencana perlakuan yang akan 
diterapkan pada saat proses penelitian. Maka penulis menyederhanakan kerangka 
pikir dalam bentuk bagan seperti berikut: 
 

 
    

 
 
 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
Hasil Belajar 

Analisis Pengaruh Motivasi Belajar Dan Sikap Ilmiah Terhadap 
Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Di SMAN 10 Kendari 

Motivasi Belajar 
Peserta Didik 

Sikap Ilmiah 
Peserta Didik 
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2.6 Hipotesis  
Hipotesis merupakan persyaratan yang penting kedudukannya dalam 

penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diajukan dalam 
penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar fisika              
peserta didik  di SMAN 10 Kendari. 
H1 : Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar fisika peserta 
didik di SMAN 10 Kendari. 

2. H0 : Tidak ada pengaruh sikap ilmiah terhadap hasil belajar fisika              
peserta didik  di SMAN 10 Kendari. 
H1 : Ada pengaruh sikap ilmiah  terhadap hasil belajar fisika peserta didik 
di SMAN 10 Kendari. 

3. H0 : Tidak ada pengaruh antara motivasi belajar dan sikap ilmiah terhadap 
hasil belajar fisika peserta didik  di SMAN 10 Kendari. 
H1 : Ada pengaruh antara motivasi belajar dan sikap ilmiah terhadap hasil 
belajar fisika peserta didik di SMAN 10 Kendari. 
 

 
 
 
 
 

 


