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Abstrak
Motivasi belajar merupakan kebutuhan dalam belajar yang sangat penting
yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan belajar demi mencapai suatu
tujuan. Motivasi belajar ada yang berasal dari diri sendiri yang biasa disebut
motivasi intrinsik, ada juga yang berasal dari luar diri yang mana
munculnya dibutuhkan rangsangan dari luar yang biasa disebut dengan
motivasi ekstrinsik. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari
adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan
prestasi. Prestasi Pelajar adalah suatu hasil yang dicapai atau diperoleh
siswa dari suatu proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan belajar.
Prestasi pelajar merupakan gambaran tentang kemampuan siswa dalam
memahami isi pelajaran yang biasanya dilambangkan oleh skor atau nilai.
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Karakteristik, Prestasi Belajar
Abstract
Learning motivation is a very important learning need that cannot be
separated from learning activities in order to achieve a goal. There is
learning motivation that comes from yourself which is usually called
intrinsic motivation, there are also those that come from outside oneself
where emergence is needed from outside stimulation commonly called
extrinsic motivation. With the existence of diligent effort and especially
based on the existence of motivation, then someone who learns it will be
able to give birth to achievements. Student Achievement is a result achieved
or obtained by students from a learning process in achieving learning goals.
Student achievement is a picture of students' ability to understand the
content of a lesson which is usually symbolized by a score or value.
Keywords: Learning Motivation, Characteristics, Learning Achievement

Pena Islam, Vol. 2 Nomor 1 Maret 2019

|67

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang masyarakatnya
sebagian masih merupakan masyarakat agraris, sebagian lagi merupakan masyarakat
industri. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak sedikit masyarakat kita
yang sudah menjadi masyarakat informasi.
Perkembangan suatu bangsa dapat dinilai melalui perubahan-perubahan yang
terjadi di masyarakat. Perubahan ini tentunya haruslah perubahan yang lebih baik dan
bermanfaat bagi kehidupan. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan,
teknologi dan dalam rangka menyambut era perdagangan bebas di Negara kita, maka
diperlukan SDM yang mampu menghadapi dan menjawab tantangan yang ada. Kualitas
SDM tentunya diperoleh melalui suatu pendidikan yang bermutu dan dapat mengantarkan
manusia-manusia menjadi tangguh, pintar, cerdas dan bermoral.
Dalam era globalisasi dan pasar bebas manusia dihadapkan pada perubahanperubahan yang tidak menentu, ibarat nelayan di “lautan lepas” yang dapat menyesatkan
jika tidak memiliki “kompas” sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Hal
tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak linear antara pendidikan dan lapangan
kerja atau “one to one relation ship”, karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit
diikuti oleh dunia pendidikan sehingga terjadi kesenjangan. Menanggapi hal tersebut
Direktor Pacific Economic Cooperation menyatakan bahwa bangsa-bangsa khususnya di
Asia Pasifik perlu mempunyai “outward and forward looking”. Pembangunan nasional
jangan hanya melihat kepada kebutuhan internal masyarakat dan bangsa, tetapi juga
pandangan tersebut perlu dijalin dengan pandangan ke luar dan ke depan, karena
masyarakat dan bangsa kita adalah bagian dari suatu masyarakat dunia yang semakin
menyatu.
Mengingat kemajemukan masyarakat kita, maka dalam menghadapi masa depan
kita harus menghadapi revolusi industri dan revolusi informasi secara besar-besaran. Ini
berarti bahwa di samping harus mampu mengejar ketinggalan dibidang Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi juga harus secara sadar berfikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan abad
informasi.
Berkembangnya industri menimbulkan pendistribusian tenaga kerja cenderung
mengikuti suatu pola tertentu, yakni menurunnya tenaga kerja bidang pertanian dan
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meningkatnya tenaga kerja bidang industri dan jasa. Kenaikan jumlah tenaga kerja bidang
industri di masa mendatang harus diimbangi pula dengan kualitas tenaga kerja, kreatifitas
dan produktifitas tenaga kerja. Sebab di masa mendatang pola produksi mengarah pada
padat otak, sehingga pengerahan tenaga kerja berkualitas rendah tidak dapat
dipertahankan terus menerus. Dengan datangnya teknologi robot, maka industri-industri
padat karya yang dilimpahkan ke negeri-negeri berkembang dapat ditarik kembali ke
negeri-negeri asalnya.
Oleh karenanya maka perencanaan pendidikan secara mikro harus dikaitkan
dengan sistem ketenagakerjaan dan permasalahan ketenagakerjaan. Di samping itu justru
yang perlu mendapat perhatian adalah subyek didik yang dipersiapkan untuk mengisi
lapangan pekerjaan. Subyek didik dalam hal ini adalah siswa sekolah dan mahasiswa
yang harus dibina dan ditingkatkan kemampuan serta keterampilannya, sehingga mutu
lulusannya sesuai dengan permintaan masyarakat dan dapat terserap dunia kerja
(marketable). Sebab ukuran keberhasilan yang nyata bagi lulusan siswa dan mahasiswa
adalah tingkat penyerapannya di lapangan kerja dan tingkat produk-tifitasnya sesuai
dengan keterampilan dan .
PEMBAHASAN
Seseorang itu akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada keinginan
untuk belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar itu disebut dengan motivasi. Para
ahli psikologi memberikan definisi yang berbeda-beda tentang motivasi. Perbedaan ini
disebabkan oleh sudut pandang mereka yang berbeda. Akan tetapi yang diinginkan adalah
sama. Sesungguhnya motivasi berbeda pengertiannya dengan motive. Sebab motivasi
adalah motif yang sudah menjadi aktif. Motif adalah daya penggerak di dalam diri
seseorang untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu.
Motif merupakan kondisi intern atau disposisi internal. 1
MC. Donald memandang motovasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang
yang ditandai dengan munculnya rasa feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap
adanya tujuan. Selanjutnya dijelaskan bahwa dari pengertian motivasi yang dikemukakan
oleh MC. Donald ini mengandung tiga elemen penting sebagai berikut:
1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu
menusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di
dalam sistem neurophysiological yang ada pada organisme manusia (walaupun
1

W.S.Winkel, Psikologi Pendidikan, Grasindo, Jakarta, 1987, halaman 93.
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motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakannya akan menyangkut
kegiatan fisik manusia.
2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa ”feeling”, afeksi seseorang. Dalam hal ini,
motivasi relevan dengan persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat
menentukan tingkah laku manusia.
3. Motivasi akan dirangsang karena adanya suatu tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini
sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Motivasi memang muncul
dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang/ terdorong oleh
adanya unsur lain, dalam hal ini tujuan. Tujuan ini menyangkut soal kebutuhan.
Kebutuhan manusia, pada dasarnya adalah sama. (Morgan Nasution, 1982: 77),
memberikan empat dasar kebutuhan manusia, yaitu:
1. Kebutuhan untuk berbuat sesuatu demi kegiatan itu sendiri.
2. Kebutuhan untuk menyenangkan hati orang lain.
3. Kebutuhan untuk mencapai hasil.
4. Kebutuhan untuk mengatasi kesulitan.
Sarjana lainnya, Cronbach mengemukakan macam-macam kebutuhan sebagai
berikut:
1. Kebutuhan akan afeksi, di mana seseorang ingin memperoleh respon atau perlakuan
hangat dari orang lain, misalnya dari guru, orang tua, atasan dan lain-lain.
2. Kebutuhan untuk diterima di lingkungan kawan-kawan yang sebaya, atau dalam
kelompoknya sehingga ia tidak merasa disisihkan atau terkucil dari lingkungannya.
3. Kebutuhan untuk diterima oleh tokoh-tokoh otoriter, dalam arti dimengerti pen-dapatpendapatnya, kemampuan-kemampuannya, maupun prestasi-prestasinya.
4. Kebutuhan akan rasa bebas dan tidak terkekang dalam tingkah laku, sejauh tidak
bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
5. Kebutuhan akan harga diri, yang sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan
diri.
Sedangkan hirarki kebutuhan manusia, dikemukakan oleh Abraham Maslow
dalam bukunya Motivation and Personallity diterjemahkan oleh Nurul Imam (1984)
sebagai berikut:
1. Phisiological needs (kebutuhan-kebutuhan Psikologis) adalah kebutuhan dasar
manusia, yang umumnya digambarkan oleh ahli psikologi sebagai rasa lapar. Bila rasa
lapar ini tidak terpenuhi, maka kebutuhan lain mungkin tidak ada sama sekali atau
terdesak ke belakang.
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2. Safety needs (kebutuhan akan keselamatan). Kebutuhan akan keselamatan (keamanan,
kemantapan, ketergantungan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan
kekalutan, keutuhan akan struktur, keterlibatan, hukum, batas-batas, kekuatan pada
diri pelindung dan sebagainya) akan muncul bila kebutuhan biologis relatif terpenuhi.
3. Belongingness needs (kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta). Apabila
kebutuhan fisiologis dan keselamatan cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhankebutuhan akan rasa cinta, rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Kebutuhan ini
meliputi kata hubungan yang penuh rasa dengan keluarga, istri, kekasih, anak-anak,
kelompok, kawan-kawan dan masyarakat.
4. Esteem needs (kebutuhan harga diri). Kebutuhan ini diklarifikasikan menjadi dua
perangkat, yakni: pertama, keinginan akan kekuatan, prestasi, kecukupan, keunggulan
dan kemampuan, kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi dunia dan
kemedekaan beserta kebebasan.
5. Self actualisation (kebutuhan akan perwujudan diri). Inilah kebutuhan tertinggi dari
manusia, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan dirinya sebagai apa yang ada dalam
kemampuannya. Bentuk kebutuhan ini berbeda-beda bagi masing-masing individu.
Misalnya keinginan menjadi ibu ideal, pelukis, atlit, dan sebagainya.

A. Motivasi Belajar Menurut Para Ahli
Motivasi diakui oleh beberapa ahli psikologi sebagai hal yang amat penting dalam
pelajaran di sekolah. Seseorang akan berhasil apabila dalam belajar, kalau pada dirinya
ada keinginan untuk belajar. Keinginan atau dorongan inilah yang disebut dengan
motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri
siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan
memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. 2
Motivasi belajar mempunyai peranan untuk menimbulkan gairah, perasaan senang
dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak
energi untuk melakukan kegiatan belajar.3
Motivasi belajar dapat diumpamakan dengan kekuatan mesin pada sebuah mobil,
mobil yang berkekuatan tinggi menjamin lajunya mobil, biarpun jalan menanjak dan
mobil membawa muatan yang berat. Namun motivasi belajar tidak hanya memberikan
kekuatan pada daya upaya belajar, tetapi juga memberikan arah yang jelas. Mobil yang
bertenaga mesin kuat dapat mengatasi banyak rintangan yang ditemukan di jalan, namun
2
3

S.W. Winkel, Op.Cit., halaman 92.
Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, halaman 75.
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belum memberikan kepastian bahwa mobil akan sampai di tempat tujuan. Hal ini
tergantung pada sopir. Maka dalam bermotivasi belajar, siswa sendiri berperan baik
sebagai mesin yang kuat atau lemah, maupun sebagai sopir yang memberikan arah. 4

B. Macam-Macam Motivasi
Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut
pandang. Dengan demikian motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi.
1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya
a. Motif-motif bawaan
Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir,
jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh misalnya: dorongan untuk
makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat,
dorongan seksual. Motif-motif ini seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan
secara biologis. Relevan dengan ini, maka Arden N Frandsen memberi istilah
macam atau jenis motif Physiolgical drives5.
b. Motif-motif yang dipelajari
Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh
misalnya: dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk
mengajar sesuatu di dalam masyarsakat. Motif-motif ini seringkali disebut dengan
motif-motif yang diisyaratkan secara sosial. Sebab manusia hidup dalam
lingkungan sosial dengan sesama manusia yang lain, sehingga motivasi itu
terbentuk. Frandsen mengistilahkan dengan affiliative needs. Sebab justru dengan
kemampuan berhubungan, kerja sama di dalam masyarakat tercapailah suatu
kepuasan diri. Sehingga manusia perlu mengembangkan sifat-sifat ramah,
kooperatif, membina hubungan baik dengan sesama, apalagi orang tua dan guru.
Dalam kegiatan belajar-mengajar, hal ini dapat membantu dalam usaha mencapai
prestasi.6
1) Cognitive motives
Motif ini menunjuk pada gejala intrinsic, yakni menyangkut kepuasan
individual. Kepuasan individual yang berada di dalam diri manusia dan
biasaanya berwujud proses dan produk mental. Jenis motif seperti ini adalah

Ibid, halaman 93
Sardiman, Op.Cit., halaman 85
6 Sardiman, Op.Cit., halaman 86.
4
5
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sangat primer dalam kegiatan belajar di sekolah, terutama yang berkaitan
dengan pengembangan intelektual.
2) Self-exspression
Penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. Yang penting
kebutuhan individu itu tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu
terjadi, tetapi juga mampu membuat suatu kejadian. Untuk ini memang
diperlukan kreativitas, penuh imajinasi. Jadi dalam hal ini seseorang itu ada
keinginan untuk aktualisasi diri.
3) Self-enhancement
Melalui

aktualisasi

diri

dan

pengembangan

kompetensi

akan

meningkatkan kemajuan diri seseorang. Ketinggian dan kemajuan diri ini
menjadi salah-satu keinginan bagi setiap individu. Dalam belajar dapat
diciptakan suasana kompetensi yang sehat bagi anak didik untuk mencapai
suatu prestasi.
2. Macam motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis
a. Motif atau kebutuhan organisme, meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum,
makan, bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. Ini sesuai
dengan jenis Physiological drives dari Frandsen seperti telah disinggung di depan.
b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: dorongan
untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk
memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar.
c. Motif-motif obyektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan
eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini muncul
karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif.
3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah
Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis
yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmaniah
seperti misalnya: refleks, instink otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi
rohaniah, yaitu kemauan.
Soal kemauan itu pada setiap diri manusia terbentuk melalui empat moment. 7
a. Moment timbulnya alasan
Sebagai contoh seorang pemuda yang sedang giat berlatih olah raga untuk
menghadapi suatu porseni di sekolahnya, tetapi tiba-tiba disuruh ibunya untuk
7

Op.Cit., halaman 88
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mengantarkan seseorang tamu membeli tiket karena tamu itu mau kembali ke
Jakarta. Si pemuda itu kemudian mengantarkan tamu tersebut. Dalam hal ini si
pemuda tadi timbul alasan baru untuk melakukan sesuatu kegiatan (kegiatan
mengantar). Alasan baru itu bisa karena untuk menghormati tamu atau mungkin
keinginan untuk tidak mengecewakan ibunya.
b. Moment pilih
Momen pilih, maksudnya dalam keadaan pada waktu ada alternatif-alternatif yang
mengakibatkan persaingan diantara alternatif atau alasan-alasan itu. Kemudian
seseorang menimbang-nimbang dari berbagai alternatif untuk kemudian
menentukan pilihhan alternatif yang akan dikerjakan.
c. Moment putusan
Dalam persaingan antara berbagai alasan, sudah barang tentu akan berakhir
dengan dipilihnya satu alternatif. Satu alternatif yang dipilih inilah yang menjadi
putusan untuk dikerjakan.
d. Moment terbentuknya kemauan
Kalau seseorang sudah menetapkan satu putusan untuk dikerjakan, maka
timbullah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak, melaksanakan putusan
itu.
4. Motivasi Intrinsik dan ekstrinsik
a. Motivasi Intrinsik
Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang
menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh
kongkrit, seorang siswa itu melakukan belajar, karena betul-betul ingin mendapat
pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara
konstruktif, tidak karena tujuan yang lain-lain.8 "Instrinsic Motivations are
inherent in the learning situations and meet pupil-needs and purposes". Itulah
sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di
dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan
dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas belajarnya.
Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan
memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli
dalam bidang studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin
8

Op.Cit., halaman 88
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dicapai ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak
mungkin menjadi ahli. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu
kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang
terdidik dan berpengetahuan. Jadi memang motivasi itu muncul dari kesadaran
diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan seremonial.
b. Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena
adanya perangsang dari luar.9 Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu
besok paginya akan ujian dengan harapan mendapatkan nilai yang baik, atau agar
mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya,
tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh
karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang
di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari
luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.
Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik
dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar-mengajar tetap penting. Sebab
kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin
komponen-komponen lain dalam proses belajar-mengajar ada yang kurang
menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.

9

Ibid, halaman 90.
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C. Fungsi Motivasi
Belajar sangat diperlukan adanya motivasi. "Motivation is an essential condition
of learning". Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat
motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan
senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa.
Perlu ditegaskan bahwa motivasi bertalian dengan suatu tujuan. Sehubungan
dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi.10
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 dikerjakan.
2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan
demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai
dngan rumusan tujuannya.
3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatanperbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang akan
menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar
dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik,
sebab tidak serasi dengan tujuan.
Di sisi lain ada juga beberapa fungsi motivasi antara lain:
1. Memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat dan siaga.
2. Memusatkan perhatian anak pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan
pencapaian tujuan belajar.
3. Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang.
Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain yaitu: motivasi dapat berfungsi sebagai
pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena
adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang
baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari
adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang
baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian
prestasi belajarnya.
D. Kajian Tentang Belajar

10

Op.Cit., halaman 84.
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Belajar merupakan dasar untuk memahami perilaku. Studi tentang belajar
mencakup lingkup yang amat luas, sebab belajar berkaitan dengan masalah fundamental
seperti perkembangan emosi, motivasi, perilaku sosial dan kepribadian. Sehingga sering
muncul beberapa pertanyaan sehubungan dengan pengertian belajar.
Para ahli psikologi telah mencoba merumuskan dan membuat tafsiran tentang
belajar. Sering pula rumusan dan tafsiran itu berbeda satu sama lain. Akan tetapi maksud
dan tujuan yang hendak dicapai pada dasarnya sama.
Pada hakekatnya belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh
seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya sendiri, baik dalam
bentuk pengetahuan dan keterampilan baru maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang
positif.
Senada dengan uraian di atas, Winkel mendefinisikan belajar sebagai:
Suatu aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan
lingkungannya,

yang

menghasilkan

perubahan-perubahan

dalam

pengetahuan,

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan
dan berbekas11.
Di sini Winkel memandang bahwa peristiwa belajar terjadi karena adanya
interaksi aktif antara induvidu dengan lingkungannya. Individu yang dimaksud harus aktif
sendiri, melibatkan diri dengan segala pemikiran, kemauan dan perasaannya agar
perubahan yang terjadi pada dirinya bersifat konstan dan wajar.
Gegne dalam bukunya The conditions of Learning (1977, dalam Ngalim
Purwanto, 1987: 85) menyatakan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus
bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya
(performance-nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu
sesudah mengalami situasi itu.
Witherington (1952, dalam Usman Effendi dan S. Praja, 1985: 103) merumuskan
pengertian belajar sebagai suatu perubahan dalam kepribadian, sebagaimana yang
dimanifestasikan dalam perubahan penguasaan pola-pola respon atau tingkah laku yang
baru, yang ternyata dalam perubahan keterampilan, kebiasaaan, kesanggupan atau
pemahaman.
Kemudian Sumadi Suryabrata (1987: 247-249) menyimpulkan definisi belajar
yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Cronbach, Harold Spear, Mogeoh, Hilgard
dan W. Stern dalam kesimpulannya beliau mengemukakan pokok-pokok sebagai berikut:
11

W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan, Grasindo, Jakarta, 1991, halaman 36.
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1. Bahwa belajar itu membawa perubahan (dalam arti behavior changes, aktual maupun
potensial).
2. Bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru.
3. Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja).
Terjadinya perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh peristiwa belajar juga
dikemukakan oleh Gage (1984: 254). Menurut Gage Learning may be defined as the
process wherebay an organism changes its behavior as result of experience, (Belajar
dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai
akibat dari pengalaman).

E. Teori-Teori Belajar
Sebelum abad ke-duapuluh, telah berkembang beberapa teori belajar yaitu: teori
disiplin mental, teori pengembangan alami atau teori aktualisasi diri, dan teori appersepsi.
Hingga sekarang teori-teori tersebut masih dirasakan pengaruhnya di sekolah-sekolah.
Ketiga teori belajar tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu teori-teori itu dikembangkan
tanpa dilandasi eksperimen-eksperimen. Hal ini menunjukkan bahwa dasar orientasinya
lebih bersifat filosofik dan spekulatif.
Teori disiplin mental menganggap bahwa dalam belajar, mental siswa
didisiplinkan atau dilatih. Siswa-siswa dilatih untuk menghafalkan daftar kata-kata dan
setiap hari diberi tes. Siswa yang belum pandai harus kembali sesudah jam sekolah untuk
dilatih lagi. Berbeda dengan teori disiplin mental, teori perkembangan alami menganggap
bahwa anak berkembang secara alamiah, sehingga guru-guru yang menganut teori ini
mula-mula menunggu hingga siawa-siswanya menyatakan keinginannya untuk belajar
sesuatu. Teori yang ke-tiga adalah teori appersepsi. Menurut teori ini belajar merupakan
suatu proses terasosiasinya gagasan-gagasan baru dengan gagasan-gagasan lama yang
sudah membentuk fikiran.
Teori-teori

belajar

yang

dikembangkan

selama

abad

ke-duapuluh

ini

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar
kognitif, dan teori belajar humanistik.
Ahli-ahli yang banyak mencurahkan perhatiannya pada teori-teori belajar perilaku
ialah Ivan Pavlov, Thorndike, John B. Waston, E.R. Guthrie dan Skiner.
Teori belajar lain yang banyak dianut oleh guru adalah teori Gestalt Field.
Menurut para ahli psikologi Gestalt, manusia itu bukanlah hanya sekedar makhluk reaksi
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yang hanya berbuat atau bereaksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Manusia
adalah individu yang merupakan kebulatan jasmani-rohani.12
Belajar menurut psikologi Gestalt bukan hanya sekedar proses asosiasi antara
stimulus-respon yang semakin lama semakin kuat karena adanya latihan-latihan atau
ulangan-ulangan. Belajar terjadi jika ada pengertian (insight). Insight ini muncul apabila
seseorang setelah beberapa saat mencoba memahami suatu masalah, tiba-tiba muncul
adanya kejelasan, terlihat adanya hubungan antara unsur-unsur yang satu de-ngan yang
lain kemudian dipahami sangkut pautnya dan dimengerti maknanya. Bela-jar adalah suatu
proses rentetan penemuan dengan bantuan pengalaman-pengalaman yang sudah ada.
Manusia belajar memahami dunia sekitarnya dengan jalan mengatur, menyusun kembali
pengalaman-pengalamannya yang banyak dan berserakan menjadi suatu struktur dan
kebudayaan yang berarti dan dipahami olehnya.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Belajar sebagai proses aktivitas selalu dihadapkan pada beberapa faktor yang
mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
1. Faktor Individual
a. Fisiologis, meliputi keadaan jasmani
b. Psikologis, meliputi: faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan,
motivasi dan faktor pribadi.
2. Faktor Sosial/faktor dari luar
Meliputi: faktor keluarga, keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya,
alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan yang
tersedia serta motivasi sosial.
Selain klasifikasi di atas, Thomas F. Staton (Sardiman, 1986: 39-44
mengemukakan enam faktor psikologis dalam belajar yaitu:

12

M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Remadja Karya, Bandung, 1988, halaman 104.
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a. Motivasi
Seorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada keinginan
untuk belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan
motivasi. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu mengetahui apa yang akan
dipelajari dan memahami mengapa hal itu patut dipelajari.
b. Konsentrasi
Konsentrasi dimaksudkan sebagai pemusatan segenap kekuatan perha-tian
kepada suatu situasi belajar. Di dalam konsentrasi ini keterlibatan mental secara detail
sangat diperlukan.
c. Reaksi
Di dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik maupun mental,
sebagai wujud reaksi. Fikiran dan otot-ototnya harus dapat bekerja secara harmonis,
sehingga subyek belajar itu bertindak atau melakukannya.
d. Organisasi
Belajar dapat juga dikatakan sebagai kegiatan mengorganisasikan, menata atau
penempatan bagian-bagian bahan pelajaran ke dalam suatu kesatuan pengertian.
Untuk itu dibutuhkan keterampilan mental untuk mengorganisasikan stimulus dalam
belajar.
e. Pemahaman
Pemahaman atau komprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan
fikiran. Karena itu, maka belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan
filosofisnya,

maksud

dan

implikasinya

serta

aplikasi-aplikasinya,

sehingga

menyebabkan siswa dapat memahami situasi.
f. Ulangan
Mengulang-ulang suatu pekerjaan atau fakta yang sudah dipelajari
dimaksudkan untuk mengatasi kelupaan dalam belajar. Mengulang pelajaran
kemungkinan untuk mengingat bahan pelajaran menjadi besar.
Di samping enam faktor di atas, Sardiman memberikan klasifikasi faktor-faktor
psikologis yang lain dalam belajar yaitu:
a. Perhatian, maksudnya adalah pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu obyek
pelajaran atau dapat dikatakan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai
aktivitas belajar.
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b. Pengamatan, adalah cara mengenal dunia riil baik dirinya sendiri maupun
lingkungannya dengan segenap panca indera. Jadi dalam belajar itu unsur keseluruhan
jiwa dengan segala panca inderanya harus bekerja untuk mengenal pelajaran tersebut.
c. Tanggapan, adalah gambaran, bekas yang tinggal dalam ingatan setelah orang
melakukan pengamatan. Tanggapan itu akan memiliki pengaruh terhadap perilaku
belajar setiap siswa.
d. Fantasi, adalah kemampuan membentuk tanggapan-tanggapan baru berdasarkan atas
tanggapan yang ada, atau dapat dikatakan sebagai suatu fungsi yang memungkinkan
individu untuk berorientasi dalam alam imajiner, menerobos dunia realitas.
e. Ingatan, secara teoritis ingatan berfungsi: menerima kesan. Oleh karena itu ingatan
akan merupakan kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesankesan di dalam belajar.
f. Berfikir, adalah aktifitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, mensintesis dan
menarik kesimpulan.
g. Bakat, adalah salah satu kemampuan manusia untuk melakukan suatu kegiatan dan
sudah ada sejak manusia ada.
h. Motif dan Motivasi
Dari beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, ternyata motivasi dapat
digolongkan pada faktor individual dan faktor sosial yang dikenal dengan motivasi sosial.
Motivasi sosial adalah motivasi yang timbul pada seseorang karena adanya dorongan
orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti dari orang-orang tetangga, sanak saudara
yang berdekatan dan dari teman-teman sepermainan di sekolahnya. Pada umumnya
motivasi semacam ini diterima anak tidak dengan sengaja, dan mungkin pula tidak
disadari.

G. Kajian Tentang Prestasi Pelajar
Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan
belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Oleh karena itu
sebelum kita membicarakan pengertian prestasi dan pengertian belajar lebih baik kita
membicarakan pengertian prestasi dan pengertian belajar telebih dahulu.
Pengertian prestasi menurut para ahli adalah:
1. WJS. Poerwadarminta berpendapat bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai
(dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).13
13

Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, halaman 20.
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2. Mas'ud Khasan Abdul Qahar, memberi batasan prestasi dengan apa yang telah dapat
diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan
jalan keuletan kerja.14
Dari pengertian prestasi yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
pengertian prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan,
yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja.
Sedangkan belajar adalah sebagai perubahan kelakuan berkat pengalaman dan
latihan. Dan belajar membawa sesuatu perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah
pengetahuan melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaaan, sikap, pengertian,
penghargaan, minat, penyesuaian diri, pendeknya mengenai segala aspek organisme atau
pribadi seseorang yang sedang belajar itu tidak sama lagi dengan saat sebelumnya, karena
itu lebih sanggup menghadapi kesulitan memecahkan masalah atau menambah
pengetahuannya, akan tetapi dapat pula menerapkannya secara fungsional dalam situasisituasi hidupnya.
Adapun pengertian belajar menurut Morgan adalah setiap perubahan yang relatif
menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau
pengalaman.15
Sedangkan menurut Athur T. Jersild, belajar adalah perubahan tingkah laku
karena pengalaman dan latihan.16
Dari definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri belajar adalah sebagai
berikut:
1. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat
mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan
mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk
2. Belajar merupakan suatu perubahan yang tejadi melalui latihan atau pengalaman,
dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan
tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada
diri seorang bayi.
3. Untuk dapat disebut sebagai belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus
merupakan akhir dari suatu periode waktu yang cukup panjang. Berapa lama periode
waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu hendaknya
merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin berlangsung berhari-hari, berbulanIbid, halaman 20
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Remadja Karya, Bandung, 1988, halaman 85.
16 Ahmad Thonthowi, Psokologi Pendidikan, Angkasa, Bandung, 1993, halaman 98.
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bulan, ataupun bertahun-tahun. Ini berarti kita harus mengesampingkan perubahanperubahan tingkah laku yang disebabkan oleh kelelahan, adaptasi, ketajaman
perhatian atau kepekaan seseorang yang biasaanya hanya berlangsung sementara.
Setelah kita mengetahui pengertian prestasi dan pengertian belajar, maka dapat
disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar adalah hasil yang doperoleh berupa kesankesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktifitas
belajar.

H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Menurut Roestiyah NK dalam bukunya "Masalah-masalah Ilmu Keguruan",
faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dibagi menjadi dua yaitu:
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri anak sendiri. 17 Faktor
internal ini meliputi dua aspek yaitu aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) dan aspek
psikologis (yang bersifat rohaniah).
a. Aspek fisiologis
Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat
kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan
intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi
jika disertai pusing-pusing kepala dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif)
sehingga meteri yang dipelajarinyapun kurang atau tidak berbekas.
Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indera pendengar
dan indera penglihat, juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap
informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di kelas.
Untuk mengetahui kemungkinan timbulnya masalah mata dan telinga di atas,
guru seyogyanya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memperoleh bantuan
pemeriksaan rutin (periodik) dari dinas-dinas kesehatan setempat. Kiat lain yang tak
kalah penting untuk mengatasi kekurangsempurnaan pendengaran dan penglihatan
siswa-siswa tertentu itu ialah dengan menempatkan mereka di deretan bangku terdepan
secara bijaksana. Artinya, kita tidak perlu menunjukkan sikap dan alasan (apalagi di
depan umum) bahwa mereka ditempatkan di depan kelas karena mata atau telinga
mereka kurang baik.
b. Aspek psikologis
17

Roestiyah NK, Masalah-masalah Ilmu Keguruan, Bumi Aksara, Jakarta, 1982, halaman 159.
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Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengeruhi
kuantitas dan kualitas pembelajaran siswa diantaranya ialah:
1) Intelegensi Siswa
Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik
untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara
yang tepat.18
Sedangkan Bimo Walgito mendefinisikan intelegensi dengan daya
menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat berfikir
menurut tujuannya.19
Setiap individu mempunyai intelegensi yang berbeda-beda, maka individu
yang satu dengan individu yang lain tidak sama kemampuannya dalam memecahkan
suatu persoalan yang dihadapi.
Ada dua pandangan mengenai perbedaan intelegensi yaitu pandangan yang
menekankan pada perbedaan kualitatif dan pandangan yang menekankan
pada perbedaan kuantitatif. Pandangan yang pertama berpendapat bahwa
perbedaan intelegensi satu dengan yang lainnya memang secara kualitatif
berbeda, sedangkan pandangan yang kedua berpendapat bahwa perbedaan
intelegensi satu dengan yang lainnya disebabkan semata-mata karena
perbedaan materi yang diterima atau proses belajarnya.20
Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) siswa tak dapat diragukan lagi,
sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Ini berarti, bahwa semakin
tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk
meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi siswa maka
semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses.
Selanjutnya diantara siswa yang mayoritas berintelegensi normal itu
mungkin terdapat satu atau dua orang yang tergolong gifted child atau talented
child, yaitu anak yang sangat cerdas dan anak yang sangat berbakat (IQ 140 ke
atas). Di samping itu mungkin ada pula siswa yang berkecerdasan di bawah batas
rata-rata (IQ 70 ke bawah).
Setiap guru hendaknya menyadari bahwa keluarbiasaaan intelegensi siswa,
baik yang positif seperti superior maupun yang negatif seperti borderline, lazimnya
menimbulkan kesulitan belajar siswa yang bersangkutan. Di satu sisi, siswa yang
Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Logos, 1999, halaman 133.
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, halaman 133.
20 Ibid, halaman 137.
18
19
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cerdas sekali akan merasa tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari sekolah
karena pelajaran yang disajikan terlampau mudah baginya. Akibatnya, ia menjadi
bosan dan frustasi karena tuntutan kebutuhan keingintahuannya merasa dibendung
secara tidak adil. Di sisi lain, siswa bodoh sekali akan merasa sangat kesulitan
mengikuti sajian pelajaran karena terlalu sukar baginya. Karena siswa itu sangat
tertekan dan akhirnya merasa bosan dan frustasi.
Untuk menolong siswa yang berbakat, sebaiknya kita menaikkan kelasnya
setingkat lebih tinggi dari kelasnya sekarang. Kelak apabila ternyata di kelas
barunya dia masih merasa terlalu mudah juga, siswa tersebut dapat dinaikkan
setingkat lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya, hingga dia mendapatkan kelas yang
tingkat kesulitan mata pelajarannya sesuai dengan tingkat intelegensinya. Apabila
cara tersebut sulit ditempuh, alternatif lain dapat diambil, misalnya dengan cara
menyerahkan siswa tersebut kepada lembaga pendidikan khusus untuk para siswa
berbakat.
Sementara itu, untuk menolong siswa yang berkecerdasan di bawah normal,
tidak dapat dilakukan sebaliknya, yaitu dengan menurunkannya ke kelas yang lebih
rendah. Sebab, cara penurunan kelas seperti ini dapat menimbulkan masalah baru
yang bersifat psikososial yang tidak hanya mengganggu dirinya saja, tetapi juga
mengganggu "adik-adik" barunya.
Oleh karena itu, tindakan yang dianggap lebih bijaksana adalah dengan cara
memindahkan siswa penyandang intelegensi rendah tersebut ke lembaga pendidikan
khusus untuk anak-anak penyandang "kemalangan" IQ.
2) Bakat
Pengertian bakat menurut para ahli adalah:
a) Kemampuan untuk belajar.21
b) Gejala kondisi kemampuan seseorang yang relatif sifatnya, yang salah satu
aspeknya yang penting adalah kesiapannya untuk memperoleh kecakapankecakapannya yang potensial sedangkan aspek lainnya adalah kesiapannya
untuk mengembangkan minat dengan menggunakan kecakapan tersebut. 22
Bakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Oleh
karenanya adalah hal yang tidak bijaksana apabila orang tua memaksakan
kehendaknya untuk menyekolahkan anaknya pada jurusan keahlian tertentu tanpa
mengetahui terlebih dahulu bakat yang dimiliki anaknya itu.
21
22

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 5.
L.Crow,A.Crow, Psychologi Pendidikan, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1989, halaman 207.
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Pemaksaan kehendak terhadap seorang siswa dan juga ketidaksadaran siswa
terhadap bakatnya sendiri sehingga ia memilih jurusan keahlian tertentu yang
sebenarnya bukan bakatnya akan berpengaruh buruk terhadap kinerja akademik atau
prestasi belajarnya.
Adakalanya seseorang mempunyai bakat yang terpendam. Untuk mengetahui bakat
yang terpendam ini dapat dilakukan bermacam-macam test antara lain: test
ketajaman indera, test kecepatan gerak, test kekuatan dan koordinasi, test
temperamen dan karakter, dan test penalaran dan kemampuan belajar. 23
3) Minat Siswa
Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam
bidang-bidang studi tertentu, misalnya: seseorang yang menaruh minat besar
terhadap matematika akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa
lainnya.
Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah
yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai
prestasi yang diinginkan.
4) Sikap Siswa
L. Crow dan A. Crow mengartikan sikap dengan ketepatan hati atau
kecenderungan (kesiapan, kehendak hati, tendensi) untuk bertindak terhadap obyek
menurut karakteristiknya sepanjang yang kita kenal.24
Sikap siswa yang positif terutama kepada guru dan mata pelajarannya
merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa tersebut. Sebaliknya,
sikap negatif siswa terhadap guru dan mata pelajarannya, apalagi jika diiringi
dengan kebencian kepada guru tersebut, dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa
tersebut.
Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya sikap negatif seperti di atas,
guru dituntut tidak hanya menguasai bahan-bahan yang terdapat dalam bidang studistudinya tetapi juga harus mampu meyakinkan kepada para siswa akan manfaat
bidang studi itu bagi kehidupan mereka. Dengan meyakini manfaat bidang studi
tertentu, siswa akan merasa membutuhkannya dan dari perasaan butuh inilah
diharapkan muncul sikap positif terhadap bidang studi tersebut dan sekaligus
terhadap guru yang mengajarkannya.
5) Motivasi
23
24
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Adapun mengenai motivasi telah penulis jelaskan di atas.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri anak didik. 25 Faktor
eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dikelompokkan menjadi 3 faktor
yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat,
1) Faktor keluarga
Pengertian keluarga menurut para ahli adalah:
a. Suatu kesatuan sosial terkecil yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk
sosial.26
b. Unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan kelompok
terkecil dalam masyarakat.27
Keluarga akan memberikan pengaruh kepada siswa yang belajar berupa: cara
orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan
ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan.
a) Cara orang tua mendidik
Orang tua merupakan sumber pembentukan kepribadian anak, karena anak
mulai mengenal pendidikan yang pertama kali adalah pendidikan keluarga oleh
orang tuanya. Dalam sebuah hadist diterangkan bahwa:
ْ  َما ِمنْ َم ْو لُ ْو ٍد اِآلَ يُ ْولَ ُد َع َلى ا ْل ِف: سلَّم
ُ فَاَبَ َواه.ط َر ِة
َ صلَى هللاُ َع َل ْي ِه َو
َ ض َي هللاُ َع ْنهُ قَا َل النَّبِي
ِ عَنْ اَبِى ه َُر ْي َرةَ َر
)سانِ ِه َك َما تُ ْنت َُج ا ْلبَ ِه ْي َمةُ بَ ِه ْي َمةً َج ْم َعا َء (رواه البخارى و مسلم
َ ص َرا نِ ِه اَ ْو يُ َم ِّج
ِّ َيُ َه ِّودَانِ ِه اَ ْو يُن
Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a : Nabi SAW bersabda : tiada bayi yang
dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, maka ayah bundanya yang
mendidiknya menjadi yahudi, nasrani atau majusi sebagaimana lahirnya
binatang yang lengkap sempurna".28
Cara orang tua mendidik anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh
terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingankepentingan dan keperluan-keperluan anaknya dalam belajar, tidak mengatur
waktu belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau
tahu bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami
dalam belajar dan lain sebagainya, dapat menyebabkan anak tidak atau kurang
berhasil dalam belajarnya. Mungkin anak sendiri pandai, tetapi karena cara
Roestiyah NK, Op.Cit., halaman 159
Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional, Surabaya, 1986 halaman 57
27 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 87
28 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-lu’lu’ wal Marjan, Himpunan hadist-hadist shahih yang disepakati oleh
Imam Bukhari dan Muslim Terjemahan H. Salim Buhreisy, Bina Ilmu, Surabaya, 1996, halaman 1010
25
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belajarnya tidak teratur, akhirnya kesukaran-kesukaran menumpuk sehingga
mengalami kegagalan dalam belajarnya dan akhirnya anak malas belajar. Hasil
yang didapatkan, nilai/hasil belajarnya tidak memuaskan bahkan mungkin gagal
dalam studinya. Hal ini dapat terjadi pada anak dari keluarga yang kedua orang
tuanya terlalu sibuk mengurusi pekerjaan atau kedua orang tua yang memang
tidak mencintai anaknya.
Mendidik anak dengan cara memanjakan adalah cara mendidik yang tidak
baik. Orang tua yang terlalu kasihan terhadap anaknya tak sampai hati untuk
memaksa anaknya belajar. Bahkan membiarkannya saja jika anaknya tidak belajar
dengan alasan segan, adalah tidak benar, karena jika hal ini dibiarkan berlarutlarut anak menjadi nakal, berbuat seenaknya saja, pastilah belajarnya menjadi
kacau. Mendidik anak dengan cara memperlakukan terlalu keras, memaksa dan
mengejar-ngejar anaknya untuk belajar, adalah cara mendidik yang juga salah.
Dengan demikian anak tersebut diliputi ketakutan dan akhirnya benci terhadap
belajar, bahkan jika ketakutan itu semakin serius anak akan mengalami gangguan
kejiwaan akibat tekanan-tekanan tersebut. Orang tua yang demikian biasaanya
menginginkan anaknya mencapai prestasi yang sangat baik, atau mereka
mengetahui bahwa anaknya bodoh tetapi tidak tahu apa yang menyebabkan
sehingga anak dikejar-kejar untuk mengatasi/mengejar kekurangannya.
b) Relasi antar anggota keluarga
Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua
dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota
keluarga lainpun turut mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi ini misalnya
apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan pengertian, ataukah diliputi
oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, ataukan sikap yang acuh tak acuh dan
sebagainya.
Begitu juga relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga
yang lain tidak baik, akan dapat menimbulkan problem yang sejenis.
Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi
yang baik di dalam keluarga anak tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan
yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu
hukuman-hukuman untuk menyukseskan belajar anak sendiri.
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c) Suasana rumah tangga
Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi-situasi atau kejadian-kejadian
yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. 29
Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak termasuk
faktor yang disengaja. Suasana rumah yang gaduh/ramai dan semrawut tidak akan
memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Suasana tersebut dapat terjadi
pada keluarga yang besar dan terlalu banyak penghuninya. Suasana rumah yang
tegang, ribut dan sering terjadi cekcok, pertengkaran antar anggota keluarga atau
dengan keluarga lainnya menyebabkan anak menjadi bosan di rumah, akibatnya
belajarnya menjadi kacau.
Rumah yang sering dipakai untuk keperluan-keperluan, misalnya untuk
resepsi, pertemuan, pesta-pesta, acara keluarga dan lain-lain, dapat mengganggu
belajar anak. Rumah yang bising dengan suara radio, tape rekorder atau TV pada
waktu belajar, juga mengganggu belajar anak, terutama untuk berkonsentrasi.
Selanjutnya agar anak dapat belajar dengan baik perlu diciptakan suasana
rumah yang tenang dan tenteram, karena selain anak kerasan/betah tinggal di
rumah, anak juga dapat belajar dengan baik.
d) Keadaan ekonomi keluarga
Keadaan ekonomi keluarga sangat erat hubungannya dengan belajar anak.
Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya:
makan, pakaian, perlindungan, kesehatan dan lain-lainnya, juga membutuhkan
fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis,
buku-buku dan lain sebagainya. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika
keluarga mempunyai cukup uang.
Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak
kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu. Akibat yang lain anak
selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan teman lain, hal
ini pasti akan mengganggu belajar anak. Bahkan mungkin anak harus bekerja
mencari nafkah untuk membantu orang tuanya walaupun sebenarnya anak belum
saatnya untuk bekerja, hal yang seperti ini akan mengganggu belajar anak.
Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba
kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah, justru
keadaan yang begitu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan
29
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akhirnya sukses besar. Hal ini terjadi karena anak merasa bahwa nasibnya tidak
akan berubah jika dia sendiri tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Hal ini
sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-ra'du ayat 11:
ُ لَهُ ُم َعقِّب
ي يُ َغيِّرُوْ ا َما ِبأ َ ْنفُ ِس ِه ْم َوإِ َذا
َّ ْت ِّم ْن بَيْ ِن يَ َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْلفِ ِه يَحْ فَظُوْ نَهُ ِم ْن اَ ْم ِر هللاِ إِ َّن هللاَ الَيُ َغيِّ ُر َما ِبقَوْ م َحت
اَ َرا َد هللاُ ِبقَوْ م سُو ًءا فَلَ َم َر لد لَهُ َو َمالَهُ ْم ِّم ْن ُدوْ نِ ِه ِم ْن َوا
Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.30
Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua sering mempunyai
kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya bersenang-senang dan
berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada
belajar. Hal tersebut juga dapat mengganggu belajar anak.
e) Pengertian orang tua
Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang
belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Ketika anak mengalami
lemah semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya,
membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di sekolah. Kalau perlu
menghubungi guru anaknya, untuk mengetahui perkembangannya.
f) Latar belakang kebudayaan
Tingkat pendidikan atau kebiasaaan di dalam keluarga mempengaruhi
sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaaan-kebiasaaan
yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar
.
2) Faktor sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar,
kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan
tugas rumah. Berikut ini akan penulis bahas faktor-faktor tersebut satu persatu.
a) Metode Mengajar
30

370
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Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai
suatu tujuan.31
Sebagaimana kita ketahui ada banyak sekali metode mengajar. Faktor-faktor
penyebab adanya berbagai macam metode mengajar ini adalah:
1. Tujuan yang berbeda dari masing-masing mata pelajaran sesuai dengan jenis, sifat
maupun isi mata pelajaran masing-masing.
2. Perbedaan latar belakang individual anak, baik latar belakang kehidupan, tingkat
usia maupun tingkat kemampuan berfikirnya.
3. Perbedaan situasi dan kondisi di mana pendidikan berlangsung.
4. Perbedaan pribadi dan kemampuan dari pendidik masing-masing.
5. Karena adanya sarana/fasilitas yang berbeda baik dari segi kualitas maupun dari
segi kuantitas.32
Metode mengajar seorang guru akan mempengaruhi belajar siswa. Metode
mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa menjadi tidak baik
pula. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi karena guru kurang
persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru tersebut
menerangkannya tidak jelas. Akibatnya siswa malas untuk belajar.
Guru yang lama biasaa mengajar dengan metode ceramah saja. Siswa menjadi
bosan, mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif berani
mencoba metode-metode yang baru, yang dapat membantu meningkatkan kegiatan
belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Agar siswa dapat
belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang setepat, seefisien,
dan seefektif mungkin.
b) Kurikulum
Kurikulum dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran yang tertentu yang
harus ditempuh atau sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai untuk mencapai suatu
tingkat atau ijazah.33
Nana Sudjana mendefinisikan kurikulum dengan semua kegiatan atau semua
pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah
untuk mencapai tujuan pendidikan.34

Winarno Surachnad, Metodologi Pengajaran Nasional, Jemmars, Bandung, 1980, halaman 75
Zuhairini,Abdul Ghofir, Slamet AS. Yusuf, Methodik Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya,
1983, halaman 80
33 Ibid, halaman 58
34 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1989, halaman 2
31
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Kurikulum sangat mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang kurang baik
berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya
kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat,
minat dan perhatian siswa. Sistem instruksional sekarang menghendaki proses belajar
mengajar yang mementingkan kebutuhan siswa. Guru perlu mendalami siswa dengan
baik, harus mempunyai perencanaan yang mendetail, agar dapat melayani siswa
belajar secara individual.
c) Relasi Guru dengan Siswa
Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut juga
dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi cara belajar juga
dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya.
Di dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan menyukai mata
pelajaran yang diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya.
Hal tersebut juga terjadi sebaliknya, jika siswa membenci gurunya. Ia segan
mempelajari mata pelajaran yang diberikannya, akibatnya pelajarannya tidak maju.
Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, menyebabkan
proses belajar mengajar itu kurang lancar. Juga siswa merasa jauh dari guru, maka
segan untuk berpartisipasi secara aktif dalam belajar.
d) Relasi Siswa dengan Siswa
Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana, tidak akan melihat
bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak sehat. Jiwa kelas
tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing individu tidak tampak.
Siswa yang mempunyai

sifat-sifat

dan tingkah laku yang kurang

menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami
tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. Akibatnya makin parah
masalahnya dan akan mengganggu belajarnya. Lebih-lebih lagi ia akan menjadi malas
untuk masuk sekolah dengan alasan-alasan yang tidak-tidak karena di sekolah
mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya.
Menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu, agar dapat memberikan
pengaruh yang positif terhadap belajar siswa.
e) Disiplin Sekolah
Disiplin sekolah berarti adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan
dan larangan-larangan.
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Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanamkan disiplin kepada anak antara
lain adalah: dengan pembiasaaan, dengan contoh atau tauladan dan dengan
penyadaran.
Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah
dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam
mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam
pekerjaan administerasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman
dan lain-lain. Kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta
siswa-siswanya, dan kedisiplinan team BP dalam pelayanannya kepada siswa.
f) Alat Pelajaran
Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat
pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai oleh siswa untuk
menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan
memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa
mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih
giat dan lebih maju.
Kenyataan saat ini dengan banyaknya jumlah siswa yang masuk sekolah,
maka memerlukan alat-alat yang membantu lancarnya belajar siswa dalam jumlah
yang besar pula, seperti buku-buku perpustakaan, laboratorium atau media-media lain.
Kebanyakan sekolah masih kurang memiliki media dalam jumlah maupun
kualitasnya.
Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar guru
dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik
pula.
g) Waktu Sekolah
Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah,
waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. 35
Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Akibat meledaknya jumlah
anak yang masuk sekolah, dan penambahan gedung sekolah belum seimbang dengan
jumlah siswa, banyak siswa yang terpaksa masuk sekolah disore hari, hal yang
sebenarnya kurang dapat dipertanggung jawabkan. Di mana siswa harus istirahat,
tetapi terpaksa masuk sekolah, sehingga mereka mendengarkan pelajaran sambil
mengantuk dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi siswa yang belajar dipagi hari,
35
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pikiran masih segar, jasmani dan rohani dalam keadaan yang baik. Jika siswa
bersekolah pada waktu kondisi badannya sudah lelah, misalnya pada siang hari, akan
mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran. Kesulitan itu disebabkan karena
siswa kurang berkonsentrasi dan berpikir pada kondisi badan yang sudah lemah tadi.
Jadi memilih waktu sekolah yang tepat akan memberi pengaruh positif terhadap
belajar.
h) Standar Pelajaran
Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu memberi
pelajaran di atas standar akibatnya siswa merasa kurang mampu dan takut kepada
guru.
Bila banyak siswa yang tidak berhasil dalam mempelajari mata pelajarannya,
guru semacam itu merasa senang. Tetapi berdasarkan teori belajar, yang mengingat
perkembangan psikis dan kepribadian siswa yang berbeda-beda, hal tersebut tidak
boleh terjadi. Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan
kemampuan masing-masing. Yang penting tujuan yang telah dirumuskan dapat
tercapai.
i) Keadaan Gedung
Dengan jumlah siswa yang luar biasaa banyaknya, keadaan gedung dewasa ini
terpaksa kurang, mereka duduk berjejal-jejal di dalam setiap kelas.
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j) Metode Belajar
Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah, dalam hal ini perlu
pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula hasil belajar
siswa itu. Juga dalam pembagian waktu untuk belajar. Kadang-kadang siswa belajar
tidak teratur, atau terus menerus, karena besok akan ujian. Dengan belajar demikian
siswa akan kurang beristirahat, bahkan mungkin jatuh sakit.
Ada rumus yang menyatakan bahwa 5 X 2 lebih baik dari 2 X 5 artinya lima
kali belajar masing-masing dua topik lebih baik hasilnya daripada dua kali belajar
masing-masing lima topik.36
Adanya keteraturan belajar adalah syarat utama belajar. Bukan lamanya
belajar yang diutamakan tetapi kebiasaaan teratur dan rutin melakukan belajar.
Belajar teratur selama dua jam sekalipun setiap harinya, jauh lebih penting dari
belajar 6 jam namun hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Demikian pula
bukan banyaknya materi yang dipelajari yang harus diutamakan, tapi seringnya
mempelajari bahan tersebut sekalipun bahan tersebut tidak banyak.
k) Tugas Rumah
Waktu belajar adalah di sekolah, waktu di rumah biarlah digunakan untuk
kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru jangan memberi tugas yang harus
dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan
lainnya.
3) Faktor Masyarakat
Abu Ahmadi mendefinisikan masyarakat dengan suatu kelompok yang telah
memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati
dalam lingkungannya.37
Sedangkan Wahyu memberikan batasan masyarakat dengan setiap manusia
yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri
mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas yang
dirumuskan dengan jelas.38
Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap
belajar siswa. Yang termasuk dalam faktor masyarakat ini antara lain adalah: kegiatan
siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan
masyarakat.
Nana Sudjana, Op.Cit., halaman 167
Abu Ahmadi, Op.Cit., halaman 97
38 Wahyu, Op.Cit., halaman 61
36
37
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a. Kegiatan siswa dalam masyarakat
Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap
perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan
masyarakat yang terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial,
keagamaan dan lain-lain, belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak
bijaksana dalam mengatur waktunya.
Perlulah kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat supaya
jangan sampai mengganggu belajarnya. Jika mungkin memilih kegiatan yang
mendukung belajar. Kegiatan ini misalnya kursus bahasa Inggris, PKK remaja,
kelompok diskusi dan lain sebagainya.
b. Mass media
Yang termasuk mass media adalah bioskop, radio, TV, surat kabar,
majalah, buku-buku, komik-komik dan lain-lain. Semuanya itu ada dan beredar
dalam masyarakat.
Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan
belajarnya. Sebaliknya mass media yang jelek juga memberi pengaruh yang jelek
terhadap siswa. Sebagai contoh, siswa yang suka nonton film atau membaca
cerita-cerita detektif, pergaulan bebas akan berkecenderungan untuk berbuat
seperti tokoh yang dikagumi dalam cerita itu, karena pengaruh dari jalan ceritanya.
Jika tidak ada kontrol dan pembinaan dari orang tua (bahkan pendidik), pastilah
semangat belajarnya menurun bahkan mundur sama sekali.
c. Teman bergaul
Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam
jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik
terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti
berpengaruh jelek pula.
Teman bergaul yang tidak baik misalnya yang suka bergadang, minumminum dan lain sebagainya.
Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar
siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan yang baik
serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup bijaksana.
d. Bentuk kehidupan masyarakat
Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar
siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi,
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suka mencuri, dan mempunyai kebiasaaan yang tidak baik akan berpengruh jelek
terhadap anak (siswa) yang berada di situ. Sebaliknya jika lingkungan anak adalah
orang-orang yang terpelajar baik-baik mereka mendidik dan menyekolahkan anakanaknya, antusias akan cita-cita yang luhur akan masa depannya, anak/siswa akan
terpengaruh juga ke hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya.
Pengaruh itu dapat mendorong semangat dan motivasi anak/siswa untuk belajar
lebih giat lagi. Untuk itu perlulah mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat
memberikan pengaruh yang positif terhadap anak/siswa sehingga dapat belajar
dengan sebaik-baiknya.
Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh pada prestasi
belajar seseorang. Maka tugas orang tua, pendidik untuk memahami secara
mendalam, sehingga dikemudian hari dapat membina anak/siswanya secara individual
dan efektif.

I. Upaya Peningkatan Prestasi Belajar
Pada dasarnya prestasi belajar yang dicapai oleh seorang anak didik, bertalian erat
dengan pembinaan sejak ia masih kecil, bahkan bertalian pula dengan kondisi anak ketika
masih dalam kandungan ibunya, apabila kadar gizi makanan yang dikonsumsi oleh ibuibu yang sedang hamil sangat memadai, akan membantu perkembangan intelegensi anak
ketika dilahirkan nanti. Oleh sebab itu dalam membina prestasi anak hendaknya tidak
melupakan faktor gizi makanan, kadar gizi yang terdapat dalam makanan sehari-hari
anak, merupakan salah satu faktor yang akan menentukan tinggi rendahnya belajar anak.
Setiap pelajar tentunya menyadari bahwa kepentingan belajar merupakan sebagian
dari tugas hidupnya. Mereka sebenarnya tidak menghendaki kegagalan studi terjadi pada
dirinya yang dimaksud dengan kegagalan di sini adalah tidak naik kelas atau tidak lulus
ujian. Bahkan dalam hati kecil mereka keinginan memperoleh prestasi tinggi selama
pendidikan. Sehingga mereka timbul pertanyaan pada dirinya "Bagaimana cara
meningkatkan prestasi belajar?"
Sehubungan dengan itu, maka penulis paparkan cara-cara meningkatkan prestasi
belajar. Pada pembahasan ini Ny Endang W Ghozali menjelaskan bahwa belajar anak
lebih berhasil apabila memiliki: kesadaran atas tanggung jawab belajar, cara belajar yang
efisien, dan syarat-syarat yang diperlukan
1. Kesadaran atas tanggung jawab belajar
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Berhasil atau gagalnya kegiatan belajar-mengajar adalah terletak pada dirinya
sendiri. Maka dirinya sendirilah yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan
belajar agar berhasil. Andaikata mengalami kegagalan maka akibatnya yang memikul
adalah dirinya sendiri. Tidak mungkin kegiatan belajar dilakukan oleh orang lain,
orang tua, guru, teman, orang lain hanya bisa memberikan petunjuk saja, memberikan
dorongan, dan bimbingan yang dibutuhkan serta untuk selanjutnya si pelajar
sendirilah yang mengolah, menyimpan dan memanifestasikan serta menerapkannya.
Oleh karena itu kesuksesan ini terletak pada diri si pelajar sendiri.
Sudah barang tentu faktor kemampuan atau motivasi yang tinggi, minat,
kekuatan tekad untuk sukses, cita-cita yang tinggi merupakan unsur-unsur mutlak
yang bersifat mendukung usahanya.
2. Cara belajar yang efisien
Cara belajar yang efisien artinya cara belajar yang tepat, praktis, ekonomis,
terarah sesuai dengan situasi dan tuntunan yang ada guna mencapai tujuan belajar.
Menurut Ny Endang W. Ghozali bahwa cara belajar yang baik untuk
digunakan yaitu:
a) Membuat rencana (program studi)
b) Tehnik mempelajari buku pelajaran
c) Membuat diskusi kelompok
d) Melakukan tanya jawab
e) Belajar berfikir kritis
f) Memantapkan hasil belajar
g) Memenuhi syarat-syarat yang diperlukan
Syarat-syarat yang diperlukan. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar
kita dapat belajar dengan baik, dalam hal ini menurut Ny Endang W. Ghozali adalah:
a) Kesehatan jasmani
b) Rohani yang sehat
c) Lingkungan yang tenang
d) Tempat belajar yang menyenangkan
e) Tersedia cukup bahan dan alat-alat yang diperlukan
Dengan memakai cara-cara tersebut di atas maka diharapkan akan
meningkatkan prestasi belajar setiap siswa dengan tidak melupakan juga untuk
meningkatkan gairah belajar dan kebiasaaan disiplin belajar secara teratur.
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Sedangkan menurut Hilgard sebagai mana yang dikutip oleh Abdul Azis,
bahwa agar dapat mengembangkan prestasi belajar anak, orang tua, maupun guru
hendaknya perhatikan prinsip-prinsip umum belajar sebagai berikut:
1) Ada perbedaan individual mengenai kesanggupan belajar, apa yang dapat
dipahami oleh anak yang kurang pandai oleh karena itu guru hendaknya
mengetahui perbedaan ini.
2) Motivasi mempertinggi hasil belajar, motivasi ini perlu dibina, dikembangkan
serta diarahkan agar anak mencapai prestasi belajar yang tinggi.
3) Motivasi yang berlebih-lebihan dapat menimbulkan gangguan emosional dan
mengurangi efektifitas belajar maka pendidikan harus menjaga keseimbangan.
4) Motivasi intrinsik lebih baik daripada motivasi ekstrinsik
5) Pada umumnya hadiah dan sukses lebih mengingatkan seorang anak belajar dari
hukuman celaan dan kegagalan.
6) Kegagalan dalam belajar sebaiknya diatasi dengan adanya keberhasilan pada masa
lampau.
7) Tujuan kehendaknya realitas jangan terlalu tinggi agar dapat menumbuhkan
aktifitas belajarnya.
8) Hubungan yang tidak baik dengan guru dapat menghalangi prestasi belajar yang
tinggi, maka hubungan guru dan murid, mutlak harus baik dan akrab.
9) Hasil belajar sebaik-baiknya dapat dicapai apabila murid turut serta aktif
mengelola dan mencernakan bahan pelajaran dan tidak sekedar mendengar saja,
dengan kata lain suasana harus hidup.
10) Bahan dan tugas yang bermakna bagi murid, lebih diterima dan dipelajari oleh
murid pada bahan dan tugas yang tidak dipahami maksudnya.
11) Untuk menguasai sesuatu sepenuhnya misalnya memainkan lagu piano, diperlukan
latihan yang banyak sehingga tercapai "Over learning"
12) Keterangan tentang hasil yang baik atas yang dibuat, membantu murid yang
belajar, maksudnya hasil evaluasi baik tes sumatif, sub sumatif maupun formatif
hendaknya ditunjukkan pada murid merasa puas apabila nilai yang diperolehnya
baik dan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan apabila nilai yang diperolehnya
buruk.

J. Usaha Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar

Pena Islam, Vol. 2 Nomor 1 Maret 2019

|887

Seorang guru merupakan sosok manusia yang wajib digugu dan ditiru, maka guru
mempunyai tugas yang sangat berat, sebab guru harus mampu berperan ing ngarso sung
tulodho, yang berarti seorang guru (pemimpin) harus mampu lewat sikap dan
perbuatannya.
Di samping itu guru diharapkan mampu mengantarkan anak didiknya untuk
meningkatkan prestasi belajar siswanya menuju pintu kesuksesan. Untuk meningkatkan
prestasi belajar siswa maka harus dapat meningkatkan minat belajar siswa, hal ini dapat
dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu hasil
belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh kualitas siswa dan kualitas pengajaran.
Pendapat ini sejalan dengan teori belajar di sekolah (theory of school learning), daro
Bloom yang menyatakan ada tiga variabel utama dalam terapi belajar di sekolah.
Kegiatan guru di sekolah maupun di luar sekolah mempunyai pengaruh yang
sangat besar terhadap peningkatan prestasi belajar siswanya. Adapun usaha guru dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu kegiatan guru dalam mengajar merupakan
suatu sistem yang meliputi tujuan, metode, bahan dan evaluasi.
a. Tujuan
Tujuan menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah menunjukkan
jalan yang harus ditempuh. Setiap kegiatan mempunyai tujuan tertentu, karena
berhasil tidaknya suatu kegiatan diukur dari sejauh mana kegiatan tersebut mencapai
tujuannya.
Tujuan pengajaran disebut juga tujuan instruksional, yaitu tujuan yang hendak
dicapai setelah selesai program pengajaran tertentu. Tujuan instruksional umum (TIU)
masih bersifat teoritik belum menunjukkan secara spesifik bentuk-bentuk tingkah laku
yang nyata. Tujuan ini tidak perlu disusun oleh guru karena biasaanya sudah
disebutkan dalam GBPP. Kemudian selanjutnya adalah tujuan instruksional khusus
(TIK) yang merupakan pengkhususan dari TIU yang sangat spesifik dan operasional,
yang berorientasi pada hasil belajar dan menunjukkan perubahan tingkah laku
sehingga mudah diukur dan diamati.
b. Metode
Proses belajar mengajar yang baik hendaknya menggunakan berbagai jenis
metode mengajar secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain.
Masing-masing metode ada kelemahan serta keuntungannya. Tugas guru ialah
memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar.
Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat bergantung pada kepada
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tujuan, isi proses belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi
penerapannya, metode-metode mengajar ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam
jumlah besar dan ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah kecil. Ada juga
yang tepat digunakan di dalam kelas atau di luar kelas.
Metode-metode mengajar yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar
antara lain adalah metode ceramah, metode tanyajawab, metode diskusi, metode
tugas belajar dan resitasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan
eksperimen, metode sosiodrama, metode problem solving, metode sistem regu, metode
latihan, metode karyawisata dan metode simulasi.39
Dalam prakteknya metode mengajar tidak digunakan sendiri-sendiri tetapi
merupakan kombinasi dari beberapa metode. Salah satu contoh penggunaan
kombinasi metode mengajar adalah kombinasi dari metode ceramah, tanyajawab dan
tugas.
Mengingat ceramah banyak kekurangannya maka penggunaannya harus
didukung dengan alat atau media atau metode lain. Oleh sebab itu setelah guru selesai
memberikan ceramah maka dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada
muridnya mengadakan Tanya jawab. Tanya jawab ini diperlukan untuk mengetahui
pemahaman siswa terhadap apa yang telah disampaikan guru melalui metode
ceramah. Dan untuk lebih memantapkan penguasaan siswa terhadap bahan/materi
yang telah disampaikan, maka pada tahap selanjutnya siswa diberi tugas, misalnya
membuat kesimpulan/generalisasi hasil ceramah, mengerjakan pekerjaan rumah,
diskusi dan lain-lain.
Di dalam proses belajar mengajar, metode sangat penting, suatu pelajaran itu
baik, tetapi kalau metode yang digunakan kurang tepat, maka tujuan tidak akan
tercapai. Semakin baik metode yang digunakan maka semakin efektif pula pencapaian
tujuan.
Dengan demikian jelaslah bahwa guru diharapkan sekali untuk memahami
serta mengetahui berbagai macam metode mengajar atau mendidik yaitu agar dia
dapat menyesuaikan metode yang dipilihnya, sehingga ia menjadi pendidik yang
dinamis dan fleksibel menurut berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya.
c. Bahan atau materi

39

Nana Sudjana, Op.Cit., halaman 77
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Bahan pelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat
berlangsungnya proses belajar mengajar.40
Dalam menetapkan bahan pelajaran, guru harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: tujuan pengajaran, urgensi bahan, tuntutan kurikulum, nilai
kegunaan, dan terbatasnya sumber bahan.
d. Evaluasi
Untuk mengetahui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan maka perlu
diadakan suatu evaluasi. Dalam mengevaluasi ini meliputi berbagai aspek yaitu
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga hasil yang diperoleh siswa benarbenar dapat diketahui.
Demikianlah korelasi antara kegiatan guru dalam kaitannya dengan
peningkatan prestasi belajar siswa, di samping hal-hal yang tersebut di atas,
sebenarnya masih banyak lagi kegiatan yang harus dilakukan oleh guru, namun hal
tersebut tergantung pada situasi dan kondisi proses belajar mengajar.

40

Ibid, halaman 67
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K. KESIMPULAN
Pada dasarnya setiap manusia mempunyai potensi pada dirinya. Namun
bagaimana potensi itu bisa berkembang baik tergantung individu atau karakteristik
masing-masing serta lingkungan yang berpengaruh. Motivasi adalah sebagai pendorong
dalam belajar. Intensitas belajar sudah barang tentu dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi
merupakan salah satu faktor yang turut diperhitungkan dalam meraih sebuah prestasi
belajar. Oleh karena itu, motivasi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas belajar.
Dengan mengetahui motivasi belajar seseorang akan lebih mudah menentukan
bagaimana dia harus belajar dengan baik. Mengenali motivasi belajar dan karakteristik
pribadi serta jurusan atau bidang studi yang ditekuni saat ini, diharapkan akan terdukung
pencapaian prestasi belajar optimal.Seluruh aktivitas belajar adalah untuk mendapatkan
prestasi belajar yang baik. Dengan demikian mengenali motivasi belajar merupakan
faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian prestasi belajar, dan tentunya
memperhatikan bahwa motivasi belajar yang dimiliki juga disesuaikan dengan karakter
atau pribadi serta bidang studi yang ditekuni.
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