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ABSTRACT 

 

The objective of the study is to find out The Relationship between Learning Motivation and Student 

Biology Learning Outcomes on Motion System Material for Class XI SMA Negeri 8 Gowa. This type 

of research is correlational research, namely research that focuses on assessing the relationship 

between variables that arise naturally. The population of this study was a study group of students of 

class XI IPA SMA Negeri 8 Gowa and two classes were selected as research samples by random 

sampling. The class selected as the research sample was XI MIPA2 class and XI MIPA 4 class. The 

types of research instruments used were learning outcomes tests in the form of multiple choice tests 

and motivational questionnaires in the form of a Likert scale. The research data were collected by 

using learning outcomes tests and giving motivational questionnaires and then analyzed using 

descriptive statistics and inferential statistics. The results of the SPSS out pout obtained a correlation 

coefficient (r) of 0.598 which is positive which means that there is a unidirectional relationship. The 

correlation value ranges from 0.51 to 0.75 indicating a strong correlation. The hypothesis is accepted, 

seen at the significance value < 0.05 which indicates that there is a significant relationship between 

motivation and learning outcomes. 

 

Keywords: motivation, learning outcomes. 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa pada materi sistem gerak kelas XI SMA Negeri 8 Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

korelasional yaitu penelitian yang berfokus pada penaksiran hubungan di antara variabel yang muncul 

secara alami. Populasi penelitian ini adalah rombongan belajar peserta didik kelas XI IPA SMA 

Negeri 8 Gowa dan dipilih dua kelas sebagai sampel penelitian secara random sampling. Kelas yang 

dipilih sebagai sampel penelitian adalah kelas XI MIPA2 dan kelas XI MIPA 4.  Jenis instrumen 

penelitian yang digunakan adalah tes hasil belajar dalam bentuk tes pilihan ganda dan angket motivasi 

dalam bentuk skala likert. Data penelitian dikumpulkan dengan tes hasil belajar dan pemberian angket 

motivasi dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil out 

pout SPSS diperoleh Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,598 yang bertanda positif berarti terdapat 

hubungan searah. Nilai korelasi berkisar diantara 0,51-0,75 menunjukkan korelasi kuat. Hipotesis 

diterima, dilihat pada nilai signifikansi  α < 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara motivasi dan hasil belajar. 

 

Kata kunci: motivasi, hasil belajar 
 

A. PENDAHULUAN  
Pendidikan merupakan hal yang penting 

dan sangat bermanfaat dalam segala bentuk 

kegiatan manusia. Manusia dididik, dibina, dan 

dikembangkan potensinya agar menjadi 

manusia yang berkualitas. Sebagaimana yang 

tercantum dalam UU RI No.20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II, 

pasal 3 yang berbunyi: Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Tujuan utama dari pendidikan adalah 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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Hasil belajar seringkali digunakan sebagai 

ukuran untuk mengetahui seberapa jauh 

seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Menjamin hasil belajar yang baik, 

maka peserta didik harus memiliki perhatian 

terhadap bahan ajar yang dipelajarinya. 

Berbagai upaya yang telah ditempuh 

untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, 

diantaranya yaitu pengembangan kurikulum 

sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. 

Namun kenyataannya, pada abad ke 21 ini 

dunia pendidikan di Indonesia masih tertinggal 

jauh dari negara-negara lain, hal ini dapat 

dilihat dari pencapaian prestasi IPA 

berdasarkan survei Trends in Mathematics and 

Science Study (TIMSS) oleh The International 

Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) tahun 2015 posisi 

Indonesia menempati peringkat ke-44 dari 47 

negara dengan nilai rata-rata 397 (IEA, 2016). 

Kemampuan sains peserta didik Indonesia  di 

bawah nilai rata-rata 500 dan secara umum 

berada pada tahapan terendah (low international 

benchmark). Hasil survei TIMSS yang telah 

diulas tersebut dapat menunjukkan bahwa 

prestasi belajar IPA peserta didik Indonesia 

tergolong rendah.  

Kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok dalam keseluruhan proses 

pendidikan di sekolah. Berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung pada bagaimana proses yang 

dialami peserta didik sebagai anak didik dalam 

belajar. Hasil belajar peserta didik tentunya 

tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi, baik itu dari dalam maupun dari 

luar.  

Dimyati & Mujiono (2015) menyatakan 

bahwa hasil belajar dipengaruhi beberapa faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri peserta didik, seperti kondisi 

fisiologi, kecerdasan, bakat, minat, motivasi 

dan kemanpuan kognitif. Factor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik seperti faktor linkungan dan 

instrumental. Slameto (2010) menambahkan 

bahwa hasil belajar peserta didik dipengaruhi 

oleh faktor ekstern dan factor intern. Faktor 

ekstern dikelompokan menjadi faktor keluarga, 

faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan peserta didik, alat 

pengajaran, disiplin sekolah), dan faktor 

masyarakat. 

Pada prinsipnya, setiap peserta didik 

tentu berhak memperoleh peluang untuk 

mencapai hasil belajar yang memuaskan. 

Namun pada kenyataannya, tampak jelas bahwa 

setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam 

hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, 

kebiasaan dan pendekatan belajar yang 

terkadang sangat mencolok antara seorang 

peserta didik dengan peserta didik lainnya. Hal 

tersebut seringkali menjadi hambatan bagi 

peserta didik dalam menerima pelajaran yang 

diajarkan. Oleh karena itu, dalam hal ini peserta 

didik memerlukan adanya motivasi (dorongan) 

dalam belajar. (Faizatul, 2018). 

Motivasi merupakan salah satu faktor 

yang memiliki hubungan erat dengan hasil 

belajar peserta didik. Motivasi belajar diduga 

besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

Peserta didik yang motivasinya tinggi diduga 

akan memperoleh hasil belajar yang baik. 

Begitupula sebaliknya, seorang peserta didik 

yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar 

tidak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar, seperti kurangnya perhatian peserta 

didik saat guru menjelaskan materi di kelas dan 

berbicara dengan teman sebangku saat guru 

menjelaskan materi, hal ini terjadi karena 

kurangnya motivasi sehingga akan sangat sulit 

untuk berhasil. Pentingnya motivasi belajar 

peserta didik terbentuk antara lain agar terjadi 

perubahan belajar ke arah yang lebih positif. 

Motivasi belajar merupakan proses yang 

menunjukkan intensitas peserta didik dalam 

mencapai arah tujuan proses belajar yang 

dialaminya yaitu mendapatkah hasil belajar 

yang baik. Slameto (2010) menyatakan hal 

sejalan bahwa motivasi merupakan faktor yang 

berpengaruh cukup besar terhadap hasil belajar. 

Menurut Suviana (2012) menyatakan bahwa 

motivasi berhubungan secara positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar. Aritonang 

(2010) juga menyatakan bahwa motivasi 

berhubungan dengan signifikan terhadap hasil 

belajar. 

Kegiatan wawancara yang penulis 

lakukan di SMAN 8 Gowa dengan guru mata 

pelajaran Biologi tentang motivasi belajar 

peserta didik, menurut beliau motivasi belajar 

peserta didik masih kurang tinggi. Masih 

banyak peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar, terlihat dari peserta didik yang jarang 
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masuk ke sekolah, tidak bersemangat menerima 

pelajaran, tidak berani bertanya ataupun 

menjawab pertanyaan dari guru, siswa tidak 

berani mengungkapkan pendapatnya ketika 

diskusi, peserta didik kurang aktif dalam 

mengerjakan soal latihan maupun pekerjaan 

rumah yang di berikan oleh guru, serta peserta 

didik masih tidak mandiri dalam mengerjakan 

tugas ataupun pada saat ulangan. Sehingga hasil 

belajarnya pun menjadi kurang memuaskan 

karena masih banyak nilai di bawah standar 

kelulusan. Berdasarkan pada temuan 

permasalahan inilah, sehingga peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh tentang pengaruh 

motivasi belajar dengan hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

dilakukan penelitian dengan judul: Hubungan 

antara Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar 

Peserta Didik pada Materi Sistem Gerak Kelas 

XI SMAN 8 Gowa. 

 

B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian 

korelasional yaitu, penelitian yang berfokus 

pada penaksiran hubungan di antara variabel 

yang muncul secara alami. Adapun pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif 

merupakan penelitian yang lebih menekankan 

analisisnya pada angka yang diperoleh dengan 

metode statistika. 

Penelitian berlangsung pada semester 

ganjil tahun ajaran 2019/2020 tepatnya pada 

bulan agustus - oktober 2019 dan dilaksanakan 

di SMA Negeri 8 Gowa. Sampel penelitian 

menggunakan rombongan belajar (rombel) 

kelas XI MIPA yang terpilih secara acak 

(random). Hasil sampling menunjukkan kelas 

XI MIPA 2 dan XI MIPA 4 sebagai sampel 

penelitian yang berjumlah 51 peserta didik. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

instrumen. Motivasi belajar peserta didik diukur 

melalui instrumen ARCS dalam bentuk angket 

dengan menggunakan Skala Likert yang 

dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu; 

attention/perhatian, relevance/keterkaitan, 

convidence/keyakinan dan satisfaction/ 

kepuasan. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen berupa pernyataan dalam 

bentuk checklist yang terlebih dahulu divalidasi 

oleh validator. Dan hasil belajar peserta didik 

diukur dengan menggunakan instrumen dalam 

bentuk tes hasil belajar. Bentuk tes yang 

digunakan adalah tes pilihan ganda (multiple 

choice) sebanyak 25 butir soal yang disertai 

lima pilihan jawaban yang terlebih dahulu 

divalidasi oleh validator. 

Gambaran untuk mengetahui motivasi 

belajar siswa digunakan pedoman kategorisasi 

yang disusun berdasarkan skor item terendah 

sampai tertinggi.  

Tabel.1 Pedoman Penskoran Angket 

Motivasi Belajar Siswa 

Kategori Positif Negatif 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

(Sumber : Sugiyono, 2016). 

 

Skor yang diperoleh setiap siswa 

diinterpretasikan dengan pedoman kategori 

angket motivasi belajar sebagai berikut: 

 

Tabel.2 Pedoman Kategori Angket Motivasi  

Skor    Kategori  

81-100 

61-80 

41-60 

21-40 

0-20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat 

rendah 

 

       (Sumber: Adaptasi dari Arifin, 2012) 

 

Adapun tes hasil belajar siswa 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 ilai  
jumlah skor perolehan

jumlah skor maksimal
 x  00 

 

(Sumber: Kemendikbud, 2015) 

 

Nilai akhir yang diperoleh kemudian 

diinterpretasikan menggunakan kategori 

sebagai  berikut: 

 

Tabel.3 Pedoman Kategori hasil belajar 
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Skor    Kategori  

80-100 

70-79 

60-69 

50-59 

0-49 

Sangat baik 

baik 

cukup 

kurang 

gagal 

 

       (Sumber : Sugiyono, 2013) 

 

Analisis data menggunakan program 

aplikasi SPSS dengan teknik Rank Spearman, 

yaitu analisis non parametrik yang digunakan 

untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan dua variable. Analisis  ini 

digunakan karena terdapat data yang tidak 

berdistribusi normal atau tidak linear.   

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara 

variabel motivasi belajar dengan hasil belajar, 

maka digunakan pedoman sebagai berikut: 

 

Tabel.4 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien   TingkatHubungan  

0,00 – 0,25 

0,26 – 0,50 

0,51 – 0,75 

0,76 – 0,99 

     1,00 

Sangat lemah 

Cukup  

Kuat  

Sangat kuat  

Sempurna  

 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 

    Analisis data menggunakan analisis  

deskriptif  dan analisis diferensial 

a. Motivasi belajar 

Nilai statistik deskriptif  motivasi  belajar  

peserta didik pada materi system gerak biologi 

kelas XI SMA Negeri 8 Gowa dapat dilihat pada 

berikut: 

 

Tabel.5 Deskripsi Skor Motivasi Belajar 

peserta didik 

Statistik Deskriptif Motivasi 

Skor Terendah 22,00 

Skor Tertinggi 84,00 

Rata-rata 50,18 

Standar Deviasi 15,42 

Jumlah Sampel 51 

 

Deskripsi skor motivasi belajar peserta 

didik pada materi Sistem gerak. Nilai rata-rata 

motivasi belajar pesrta didik menunjukan angka 

50,18. Hasil perhitungan deskriptif motivasi 

belajar siswa kelas XI SMAN 8 Gowa, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

  

Tabel.6 Nilai hasil angket motivasi belajar 

NO Indikator Deskriptor Nilai 

1. Attention/ 

Perhatian 

a. Rasa senang 

terhadap pelajaran. 

 

53,01  

  b. Perhatian terhadap 

tugas 

49,02  

  c. Ketepatan waktu 

menyelesaikan tugas 

52,94  

  d. Ketenangan di kelas 50,20  

1.  Relevance/ 

Keterkaitan 

a. Memahami apa yang 

dipelajari dalam 

pembelajaran 

47,45  

  b. Keterkaitan materi 

yang disampaikan 

dengan apa yang 

telah dipelajari 

47,84  

 

  c.c. Mengaitkan pelajaran 

dengan kehidupan 

sehari-hari 

50,59  

3. 

 

Convidenc/K

eyakinan 

a. Keyakinan terhadap 

materi pelajaran dan 

keberhasilan. 

46,86  

4. Satisfaction/ 

Kepuasan 

a.  Kepuasan terhadap 

hasil belajar 

53,72  

  b. Kesediaan 

membantu teman 

yang belum berhasil 

50,20  

 Rata-rata  50,18  

Berdasarkan hasil perhitungan nilai 

motivasi belajar peserta didik diperoleh nilai 

rata- ata sebesar 50,18 termasuk dalam kategori 

sedang.  

 

b. Hasil belajar  

Nilai statistik deskriptif  hasil  belajar  

peserta didik pada materi sistem gerak biologi 

kelas XI SMA Negeri 8 Gowa dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel.7 Deskripsi Skor Hasil Belajar peserta 

didik 

Statistik Deskriptif Hasil Belajar 

Skor Terendah 28,00 

Skor Tertinggi 86,00 

Rata-rata 64,88 

Standar Deviasi 10,09 

Jumlah Sampel 51 

 

Tabel 7 menunjukkan deskripsi skor Hasil 

belajar peserta didik pada materi Sistem gerak. 

Nilai rata-rata Hasil belajar pesrta didik 

menunjukan angka 64,88, termasuk dalam 

kategori cukup. Hal ini sesuai berdasarkan 

pengkategorian hasil belajar peserta didik. 

Distribusi frekuensi dan persentase hasil 

belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel.8 Distribusi Frekuensi dan Persentase 

Hasil Belajar  

 

Interval Kategori 
Hasil 

Belajar 
 

  F % 

80 – 100 Sangat Baik 6 11,76 

70 – 79 Baik 7 13,72 

60 – 69 Cukup  28 54,90 

50 – 59 Kurang 8 15,69 

0 – 49 Gagal  2 3,92 

Jumlah 

 51 100 

 

Tabel 8 menunjukkan frekuensi dan 

persentase hasil belajar peserta didik pada 

materi sistem gerak. Hasil belajar peserta didik 

didominasi oleh kategori cukup. Pada kategori 

gagal sebesar 3,92%, pada kategori kurang 

sebesar 15,69%, pada kategori cukup yaitu 

sebesar 54,90%. Pada kategori baik sebesar 

13,72% dan kategori sangat baik sebesar 

11,76%.  

Pada analisis inferensial data yang 

digunakan adalah teknik Rank Spearman 

merupakan analisis non parametrik, yaitu 

untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan dua variable melalui 

bantuan program aplikasi SPSS. Analisis Rank 

Spearman digunakan karena terdapat salah satu 

data yang tidak berdistribusi normal.  Dimana,  

uji korelasi terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat yaitu dengan uji normalitas dan uji 

linearitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk 

mengetahui apakah data motivasi belajar dan 

hasil belajar berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorof Smirnof, dengan kriteria pengujian 

yaitu  

- jika nilai signifikansi α > 0,05, maka 

kedua variabel berdistribusi normal  

- jika nilai signifikansi  α < 0,05 maka 

kedua variabel tidak berdistribusi normal  

Hasil uji normalitas terhadap data motivasi 

belajar dan hasil belajar dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel.9 Hasil Uji Normalitas Motivasi 

Belajar dan Hasil Belajar 

Uji Normalitas 

 
Nilai 

signifikansi  
Keterangan 

Motivasi belajar  0,128 
Berdistribusi 

normal 

Hasil belajar  0,007 
Tidak berdistribusi 

normal 

 

Uji normalitas data motivasi belajar 

dengan Kolmogorof Smirnof menunjukkan 

angka 0,128 > 0,05 yang berarti data 

berdistribusi normal dan pada hasil belajar 

menunjukkan angka 0,007<0,05 yang berarti 

bahwa data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas  

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui 

data motivasi belajar dan hasil belajar memiliki 

hubungan linaer atau tidak.  

- Jika taraf signifikansi < 0,05, maka 

diasumsikan bahwa varian dari dua data 

memiliki hubungan yang tidak linear. 

- Jika taraf signifikansi > 0,05, maka 

diasumsikan bahwa varian dari dua data 

memiliki hubungan yang linear.  

Hasil uji linearitas terhadap data motivasi 

belajar dan hasil belajar dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel.10 Hasil Uji Anova  

  

 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji 

linearitas menunjukkan nilai signifikansi lebih 

besar daripada α (0,426 > 0,05) yang berarti 

bahwa motivasi dan hasil belajar memiliki 

hubungan yang linear. 

 

Analisis non parametrik (Rank Spearman) 

Uji normalitas pada hasil belajar 

menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi 

normal, karena syarat tidak terpenuhi (terdapat 

data tidak normal) maka data dianalisis 

korelasi dengan menggunakan analisis data 

nonparametrik dalam hal ini rank spearman. 

Adapun hasilnya ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

 

Table.11 Correlation  
   Motivasi Hasil 

Belajar 

 Motivasi Correlation 

coefficient 

1,000 ,598** 

  Sig. (2-tailed)  ,000 

Spearmans 

rho 

 N 51 51 

 Hasil 

belajar 

Correlation 

coefficient 

,598** 1,000 

  Sig. (2-tailed) ,000  

  N 51 51 

**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

 

Berdasarkan tabel diatas maka hasil 

signifikansi, kekuatan hubungan dan arah 

hubungan menunjukkan bahwa: 

1. Hipotesis diterima (terdapat hubungan 

yang signifikan antara motivasi dan hasil 

belajar) dapat dilihat pada nilai signifikansi 

0,000≤0,05 

2. Berdasarkan tabel pedoman koefisien 

korelasi maka tingkat keeratan hubungan 

sebesar 0,598 artinya korelasi kuat. 

3. Angka koefisien korelasi yang 

diperoleh bernilai positif, sehingga hubungan 

antara kedua variable bersifat searah atau 

positif.  

 

 

2. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

hubungan antara motivasi belajar dan hasil 

belajar peserta didik pada Materi sistem gerak 

Kelas XI SMAN 8 Gowa. Jumlah sampel 

penelitian sebanyak 51 peserta didik. Dari 

sampel tersebut diperoleh data hasil pengisian 

soal tes hasil belajar dan angket motivasi 

belajar peserta didik kelas XI pada materi 

sistem gerak yang telah didistribusikan ke 

dalam tabel distribusi menggunakan 

perhitungan statistik dengan teknik rank 

spearman karena terdapat data yang tidak 

berdistribusi normal maka dilakukan uji non 

parametrik. 

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif 

motivasi belajar berada pada kategori sedang. 

Hal ini, berdasarkan hasil nilai dengan indikator 

ARCS, yaitu: attention/perhatian, 

relevance/keterkaitan, convidence/keyakinan 

dan satisfaction/ kepuasan. 

Adapun hasil belajar termasuk dalam 

kategori cukup. Dari hasil out put SPSS pada 

table 4.7 diperoleh nilai koefisien korelasi yang 

bertanda positif berarti (terdapat hubungan 

searah),  yang berarti bahwa semakin baik 

motivasi belajar maka hasil belajar peserta didik 

pada materi sistem gerak semakin meningkat. 

Nilai korelasi yang berkisar diantara 0,51-0,75 

menunjukkan korelasi kuat, berarti bahwa 

motivasi belajar berkorelasi kuat atau memiliki 

hubngan linear dengan hasil belajar peserta 

didik kelas XI pada materi sistem gerak. Hasil 

Hipotesis diterima hal ini dapat dilihat pada 

nilai signifikansi α lebih kecil daripada 0,05 

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara motivasi dan hasil 

belajar. 

Adanya hubungan antara motivasi belajar 

dan hasil belajar dikarenakan motivasi 

merupakan salah satu faktor internal yang 

berasal dari pribadi setiap peserta didik yang 

menyebabkan hasil belajar yang diperolehpun 

berbeda-beda. Motivasi merupakan penggerak 

atau pendorong yang mengakibatkan peserta 

didik mau dan rela mengerahkan kemanpuan, 

tenaga dan waktunya dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. Jika motivasi dalam diri peserta 

didik lemah maka ini akan nampak pada 

aktivitas pembelajaran yang akan berdampak 

pula pada hasil belajar. Sebaliknya motivasi 

peserta didik yang tinggi maka akan 

menghasilkan hasil belajar yang baik pula.  
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Motivasi belajar yang positif dapat dilihat pada 

kegiatan pembelajaran sehari-hari. Peserta didik 

yang memiliki motivasi tinggi terhadap 

kegiatan pembelajaran cenderung dan semangat 

dalam belajar, selalu tepat waktu dalam 

mengumpulkan tugas, memiliki keinginan 

tinggi untuk berhasil, dan menjadikan kegiatan 

belajar sebagai suatu kebutuhan. Namun 

sebaliknya masih saja terdapat peserta didik 

yang motivasinya lemah. Terlihat mereka 

cenderung tidak bersemangat, malas, dan tidak 

serius dalam memperhatikan pelajaran. 

Akibatnya mereka pun mendapat nilai yang 

tidak diharapkan. Dengan kata lain, motivasi 

juga dapat dikatakan sebagai pengaruh 

kebutuhan dan keinginan yang mengaktifkan 

dan menyalurkan perilaku individu untuk 

belajar sehingga mendapatkan hasil belajar 

yang diinginkan. 

Motivasi erat hubungannya dengan 

hasil belajar disebabkan karena motivasi peserta 

didik kelas XI SMA Negeri 8 Gowa 

menentukan tingkat keberhasilan atau 

kegagalan perbuatan belajar, karena belajar 

tanpa motivasi sulit akan berhasil. Penggunaan 

motivasi dalam mengajar tidak hanya 

melengkapi prosedur mengajar, tetapi juga 

menjadi faktor yang menentukan pengajaran 

yang efektif. 

Motivasi dan hasil belajar memiliki 

hubungan sebagaimana penelitian oleh Sari 

(2013), menyatakan bahwa motivasi belajar 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 1 

Kranggaan Kecamatan Kranggaan Kabupaten 

Temanggung. Afnizar (2007), menambahkan 

dalam tulisannya terdapat hubungan motivasi 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran biologi di kelas XI . Danar (2012), 

juga membuktikan bahwa terdapat hubungan 

positif dan signifikan antara motivasi belajar 

dengan hasil belajar peserta didik kelas X SMK 

Ma’arif Wates. Bakar (20 4), juga 

menambahkan bahwa seseorang yang belajar 

dengan motivasi kuat, akan melaksanakan 

semua kegiatan belajarnya dengan sungguh- 

sungguh, penuh gairah ada semangat. 

Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang 

lemah, akan malas bahkan tidak mau 

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan pelajaran. 

Hasil belajar peserta didik yang 

beragam bukanlah hal yang aneh karena 

memang setiap peserta didik punya motivasi 

yang berbeda-beda. Ada yang timbul dari dalam 

diri peserta didik dan ada juga dari luar pribadi 

peserta didik. Sejalan dengan Sardiman (2016), 

yang membedakan motivasi menjadi dua 

macam yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah motif yang timbulnya 

tidak memerlukan rangsangan dari luar karena 

telah ada dalam diri individu sendiri, yaitu 

sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. 

Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang datang 

dari hati, umumnya karena kesadaran akan 

pentingnya sesuatu, atau karena dorongan bakat 

apabila ada kesesuaian dengan bidang yang 

dipelajari sedangkan motivasi ekstrinsik 

merupakan hal atau keadaan yang datang dari 

luar individu yang mendorongnya untuk 

melakukan kegiatan belajar. Motivasi ekstrinsik 

yaitu dorongan yang datang dari luar diri 

(lingkungan), misalnya dari orang tua, guru, 

teman-teman dan anggota masyarakat. Motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsi karena adanya perangsang dari luar. 

Selain motivasi, faktor internal lain juga bisa 

jadi pemicu pada hasil belajar seperti 

intelegensi, perhatian, minat, bakat dan daya 

nalar dll, peserta didik yang berbeda-beda 

ataupun faktor eksternal berupa lingkungan, 

kurikulum, sarana, fasilitas dan guru yang 

mengajar. Tinggi rendah motivasi belajar 

seorang siswa, selalu berhubungan dengan 

tingkat keberhasilan / hasil belajar yang mereka 

raih. Dengan kata lain, jika motivasi belajar 

mereka tinggi, maka hasil belajar mereka juga 

tinggi / baik, sebaliknya jika motivasi belajar 

mereka rendah, maka hasil belajar mereka juga 

akan rendah. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Motivasi belajar peserta didik pada materi 

sistem gerak kelas XI SMA Negeri 8 Gowa 

tergolong dalam kategori sedang. 

b. Hasil  belajar peserta didik pada materi 

sistem gerak kelas XI SMA Negeri 8 Gowa 

termasuk dalam kategori cukup  

c. Terdapat hubungan antara motivasi belajar 

dengan hasil belajar peserta didik pada 

materi sistem gerak kelas XI SMAN 8 
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Gowa. Hubungan bersifat positif dan 

berkorelasi kuat. 

2. Saran 

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan 

saran sebagai berikut: 

a. Sebaiknya pendidik mampu memberikan 

motivasi yang lebih tinggi sehingga 

peserta didik dapat mempersiapkan 

dirinya untuk belajar dan mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 

b. Bagi peserta didik hendaknya berusaha 

memperhatikan hal-hal yang dapat 

memotivasi dirinya dalam belajar karena 

keberhasilan belajar di dukung oleh 

banyak faktor. 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat mengembangkan hasil penelitian 

ini dalam rangka peningkatan kualitas 

hasil belajar biologi. Misalnya melihat 

hubungan dari berbagai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar. 
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