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ABSTRACT. This research is aimed to know whether there is relatedness between 

learning motivation and learning result of the seventh grade student. This research is 

classified as a descriptive-qualitative research. The subjects of this research are 6 

students of the seventh grade student. 

Instruments in this research include non test and test. Data collection instrument 

such as non test include questioner sheet and interview. Test instrument include essay 

test. Prior to the use in the research, all instruments are well validated by expert test and 

then all instruments are considered passing the requirement condition. 

The results showed that the students with a high motivation to learn (T) are able 

to understand the problem, plan, implement, and look back at the settlement carried out 

appropriately.Students with moderate levels of learning motivation (S) are able to 

understand the problem correctly, but weak in, implementing, and looking back at the 

done settlement. Students with low learning motivation (R) indicates an inability to 

understand the problem, so they are not able to plan, execute, and look back at the done 

settlement. There is a positive relation between the learning motivation and the result of 

students learning. 

 

Keywords: The Learning Result, Learning Motivation, Linear Equations of One 

Variable. 

 

ABSTRAK.  Penelitian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya keterkaitan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas VII. Penelitian ini digolongkan dalam 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini siswa kelas VII 

sebanyak 6 siswa. 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi instrumen non tes dan tes. Instrumen 

pengumpulan data berupa non tes meliputi lembar kuesioner dan wawancara. Instrumen 

tes meliputi soal uraian. Sebelum digunakan, semua instrumen telah divalidasi dengan uji 

pakar. Setelah melalui tahap validasi, dinyatakan bahwa semua instrumen memenuhi 

syarat yang ditetapkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan motivasi belajar tinggi (T) 

mampu memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melihat kembali 

penyelesaian yang dilakukan dengan tepat. Siswa dengan tingkat motivasi belajar sedang 
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(S) mampu memahami masalah dengan tepat, namun lemah dalam hal yang lain. Siswa 

dengan motivasi belajar rendah (R) menunjukkan ketidak mampuan dalam melakukan 

keempat hal tersebut. Ada keterkaitan yang positif antara motivasi belajar dengan hasil 

belajar siswa. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Motivasi Belajar, Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV). 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar siswa. 

Menumbuhkan motivasi belajar pada siswa tidak mudah. Banyak faktor yang 

mempengaruhi, antara lain: pendidik, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar. 

Karena itu, peran pendidik diperlukan dalam menumbuhkan motivasi belajar 

siswa sehingga hasil belajar bisa meningkat. Dalam Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan diartikan sebagai 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya (pasal 1). Agar 

peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, maka 

dibutuhkan motivasi yang baik pula agar terjalin sinergis yang positif dengan hasil 

belajarnya. Dalam hal ini motivasi yang digunakan adalah motivasi belajar siswa 

yang bersangkutan.  

Beberapa faktor motivasi tersebut berkaitan erat dengan hasil belajar. Hasil 

belajar yang dilihat oleh penulis meliputi keterampilan siswa dan pemahaman 

siswa dalam memecahkan masalah. Penulis membuat soal dengan pokok bahasan 

Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV) karena banyak contoh soal dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan PLSV, 

sehingga siswa diharapkan mampu menyelesaikan soal tersebut dengan cara 

penyelesaian yang tepat. Berdasarkan dari paparan tersebut peneliti akan 

membahas lebih lanjut di dalam peneitian ini dengan judul “Keterkaitan antara 

Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas VII pada Pokok Bahasan 

Persamaan Linier Satu Variabel”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas VII ? 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan santara motivasi 

belajar dengan hasil belajar siswa kelas VII pada pokok bahasan Persamaan 

Linear Satu Variabel (PLSV). 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat penelitian ini adalah : 

1) Sebagai referensi bagi guru untuk menentukan metode yang tepat di dalam 

pembelajaran yang dilakukan. 

2) Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang relevan.  

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini diawali dengan observasi terhadap keenam subyek 

penelitiani. Observasi ini dilakukan untuk menentukan tingkat motivasi belajar 

yang dimiliki setiap subyek penelitian. Observasi dilakukan dalam bentuk 

pengisian kuesioner dan menyelesaikan soal-soal uraian mengenai materi sistem 

persamaan linear satu variabel terhadap setiap siswa untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Penulis kemudian melanjutkan 

penelitian ke tahap selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui lebih jauh tentang kebenaran jawaban siswa terhadap pertanyaan 

kuesioner yang telah diisi. Wawancara ini digunakan oleh penulis sebagai 

pertimbangan untuk menentukan skor yang diperoleh siswa dari setiap pengisian 

kuesioner yang dilakukannya.  

Setelah dilakukan perhitungan dari seluruh kuesioner yang telah diisi, 

diperoleh siswa dengan tingkat motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah. 

Kemudian penulis memberikan 3 soal cerita dengan tujuan untuk mengetahui 

proses siswa dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah itu penulis 
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melakukan wawancara kepada setiap siswa mengenai cara penyelesaian yang 

telah dituliskannya. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui penjelasan dan 

cara berpikir siswa terhadap cara penyelesaian sampai pada kesimpulan yang 

diperolehnya. 

Berikut penyajian data yang dilakukan oleh peneiliti dari hasil penelitian 

yang dilakukan : 

1) Kuesioner 

Kuesioner yang diberikan terdiri dari 15 pertanyaan. Setiap pertanyaan 

dianalisis dengan menggunakan wawancara untuk memastikan kebenaran 

terhadap jawaban siswa terhadap kuesioner yang diberikan. Berdasarkan dari 

hasil pengisian kuesioner oleh siswa dan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti maka diperoleh skor yang disajikan dalam tabel berikut :  

Tabel 1. Hasil perolehan skor untuk setiap siswa pada pengisian kuesioner. 

No. Soal 
Siswa 

1 

Siswa 

2 

Siswa 

3 

Siswa 

4 

Siswa 

5 

Siswa 

6 

1. Soal nomor 1 3 4 3 2 4 2 

2. Soal nomor 2 3 3 3 3 3 3 

3. Soal nomor 3 3 4 3 3 2 2 

4. Soal nomor 4 2 4 3 2 3 2 

5. Soal nomor 5 4 3 3 2 2 2 

6. Soal nomor 6 4 3 3 4 3 3 

7. Soal nomor 7 4 3 3 4 2 3 

8. Soal nomor 8 4 4 3 3 4 2 

9. Soal nomor 9 4 4 4 3 2 2 

10. Soal nomor 10 4 2 3 4 2 3 

11, Soal nomor 11 3 4 2 3 2 2 

12. Soal nomor 12 4 4 2 4 2 4 

13. Soal nomor 13 4 3 3 3 2 2 
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Skor tersebut diperoleh berdasarkan dari pertimbangan peneliti terhadap hasil 

wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disajikan 

dalam diagram berikut ini. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Hasil Pengukuran Tingkat Motivasi Belajar pada 6 Siswa. 

 

Kriteria interval ditentukan sebagai berikut : 

Rendah(R)  30 ≤ X≤  40 

Sedang (S)  40 ≤ X<  50 

                              Tinggi  (T)      50 ≤ X ≤ 60 

Berikut adalah salah satu hasil kuesioner jawaban siswa yang diteliti.   

 

 

14. Soal nomor 14 4 4 2 3 2 2 

15. Soal nomor 15 4 4 4 4 4 3 

Total skor 54 53 44 47 39 37 

Skor maksimum (B) 15 x 4 = 60 

Skor minimum (A) 15 x 2 = 30 

0

10

20

30

40

50

60

Siswa 1 Siswa 2 Siswa 3 Siswa 4 Siswa 5 Siswa 6

Motivasi belajar tinggi

Motivasi belajar sedang

Motivasi belajar rendah



Keterkatan antara Motivasi Belajar dan Hasil Belajar                                             278 

Purwokerto, 3 Desember 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil kuesioner jawaban. 
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2) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama wawancara 

dilakukan untuk memastikan jawaban setiap siswa terhadap kuesioner yang 

diberikan. Tahap kedua wawancara dilakukan untuk mengetahui ide siswa 

terhadap penyelesaian soal  tes yang diberikan.  

3) Tes hasil belajar  

Tes hasil belajar yang digunakan mengenai materi Persamaan Linier Satu 

Variabel (PLSV). Tes terdiri dari 3 soal uraian. Hasil penyelesaian dari 6 siswa 

terhadap 3 soal yang diberikan terdapat pada lampiran sedangkan uraian 

mengenai penyelesaian setiap siswa akan dibahas dalam analisis. Berikut soal 

yang diberikan oleh siswa untuk diselesaikan :  

a) Satu karung pakan ternak dapat digunakan sebagai persediaan makanan 

untuk 9 ekor sapi selama 20 hari. Jika digunakan oleh 15 ekor sapi maka 

dapat bertahan untuk berapa hari persediaan  pakan tersebut? 

b) Budi membeli 12 baju dengan harga Rp336.000,00. Apabila Ani akan 

membeli baju dengan merek dan model yang sama dengan merek baju yang 

dibeli Budi sebanyak 20 baju, berapa total harga baju yang harus dibayar 

Ani? 

Berikut adalah salah satu contoh jawaban siswa dari soal yang diberikan 

tersebut: 
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Gambar 2. Beberapa jawaban siswa. 

 

Berdasarkan dari ketiga metode yang dilakukan oleh peneliti tersebut maka 

peneliti dapat menemukan persamaan dan perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika.  

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Cara Siswa Menyelesaikan Masalah 

Matematika.  

Kategori 

motivasi  
Persamaan Perbedaan 

Tinggi  Memahami masalah  Melihat kembali  
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Dalam memahami masalah siswa 

berpikir dengan menggunakan 

logika. 

 Merencanakan  

Perencanaan cara penyelesaian 

yang dituliskan siswa sesuai 

dengan pemahaman yang dimiliki 

dan logis. 

 Melaksanakan  

Pelaksanaan yang dilakukan 

sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat siswa. 

Siswa 1 tidak melihat kembali 

penyelesaian dan perhitungan 

yang dilakukan setelah 

menyelesaikan soal.  

Siswa 2 melihat kembali 

penyelesaian dan perhitungan 

yang telah dilakukan sehingga 

sedikit kesalahan dalam 

melakukan operasi hitungan. 

 

Sedang  Memahami masalah 

Siswa masih kurang dalam 

memahami masalah. 

 Melihat kembali  

Siswa tidak melihat kembali cara 

penyelesaian dan perhitungan 

yang telah dilakukan. 

 Merencanakan  

Siswa 3 dalam merencanakan 

cara penyelesaian masalah sudah 

tampak lebih jelas. 

Siswa 4 dalam merencanakan 

cara penyelesaian masalah masih 

tidak jelas. 

 Melaksanakan  

Siswa 3 dalam melaksanakan 

rencana lebih rinci. 

Siswa 4 dalam melaksanakan 

rencana tidak jelas karena terlalu 

singkat namun kurang keterangan 

yang dituliskan. 

Rendah  Melihat kembali  

Siswa tidak melihat kembali cara 

penyelesaian dan perhitungan 

yang telah dilakukan. 

 Memahami  

Siswa 5 dalam memahami 

masalah sudah baik. 

Siswa 6 belum dapat memahami 

masalah. 

 Merencanakan  

Perencanaan yang ditulis siswa 5 

sudah nampak lebih jelas dan 

runtut. 

Perencanaan yang ditulis siswa 6 
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tidak jelas dan tidak logis. 

 Melaksanakan 

Pelaksanaan yang dilakukan 

siswa 5 lebih jelas. 

Pelaksanaan yang dilakukan 

siswa 6 tidak jelas. 

 

3. KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa ada 

keterkaitan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan tinggi rendahnya motivasi  dalam menyelesaikan soal, sebagai 

berikut: 

1) Siswa yang memiliki motivasi tinggi menunjukkan kemampuan dalam 

memahami masalah, merencanakan cara penyelesaian masalah, melaksanakan 

rencana, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan 

dengan optimal.  

2) Siswa yang memiliki motivasi sedang menunjukkan kemampuan dalam 

memahami masalah sudah optimal, namun masih kurang dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan yang sering tidak sesuai dengan perencanaan, 

sehingga menjadi tidak logis, dan evaluasi terhadap pelaksanaan masih tidak 

sesuai untuk menjawab masalah yang terdapat pada soal. 

3) Siswa yang memiliki motivasi rendah menunjukkan ketidakmampuan dalam 

memahami masalah. Hal ini mengakibatkan untuk perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi yang dilakukan siswa pun tidak optimal. 

 

3.1  Saran 

1) Di awal, tengah dan akhir  pembelajaran guru sebaiknya memberikan motivasi 

belajar terhadap para siswa. Hal ini dapat membangkitkan semangat  siswa 

untuk  lebih tekun dan lebih berusaha di dalam belajar. 
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2) Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang relevan hendaknya 

mengkaji kembali secara lebih dalam terkait dengan karakteristik siswa yang 

akan diteliti sehubungan dengan motivasi belajar yang dimiliki.  
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