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HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR  

DENGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA  JURUSAN KEBIDANAN 

DI POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM TAHUN 2009/2010 

Ni Nengah Arini Murni, Yunita Marliana, Sri Handayani 

Abstract:  This research aim to know relation between motivation learn with result learn. Research had the 

character of analytic observasional and used approach of crossectional. Research population is all Majors 

Midwifery student of Poltekkes Kemenkes Mataram TA. 2009 / 2010 but it is him obtained by counted 105 

people technicsly sampling random. Data collecting of motivation learn to use result and enquette learn to be 

taken away from  documentation assess UAS. Statistical Analysis [done/conducted] by using test of Pearson 

Product Moment. Result of research indicate that the way of in grow motivation learn like by giving number, 

giving present / reward, giving restating / quiz, given the result learn him and give praise during process learn to 

teach in the reality can grow motivation learn. Result of research about motivational level learn to indicate that 

most (70.5%) with category, result of learning most (75.2%) in category, aspect motivate for high category  its 

distribution most (15.2%) there are  enthusiasm aspect and durability of attention in learning while for low 

category most (13.3%) there are aspect  have achievement in learning, distribution result of learning for high 

category at most (16.2%) there are MBB while for low category most (15.2%) masing - masing there are Mulok. 

Aspect - aspect in motivation learn to don't have influence which [is] signifikan to result learn. And result of 

research show no relation which signifikan between motivation learn with result learn where result of 

correlation coefficient obtained r [count/calculate] = 0.144 < r of tables of = 0.195 with value of P = 0.141  

Kata kunci: Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar 

LATAR BELAKANG 

Mutu pendidikan khususnya tingkat prestasi 

belajar atau hasil belajar selalu menjadi bahan 

pembicaraan dari berbagai kalangan, baik birokrat, 

pemerhati, pengelola penyelenggara pendidikan, 

maupun dari kalangan dosen. Sebenarnya sudah 

cukup banyak usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, di 

antaranya memperbaiki metode maupun kondisi 

proses belajar mengajar, memperbaiki seleksi 

mahasiswa baru, memperketat frekwensi kehadiran 

mahasiswa dan dosen, menambah koleksi buku-buku 

perpustakaan, dan masih banyak lagi usaha lain yang 

telah dilakukan. Meskipun demikian, hasilnya belum 

cukup memuaskan. Hal ini mungkin disebabkan oleh 

aktifitas atau kegiatan mahasiswa di dalam belajar 

belum optimal. Motivasi belajar memiliki peranan 

yang khas dalam hal menumbuhkan gairah, rasa 

senang, dan semangat untuk belajar, sehingga siswa 

yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan  kegiatan belajar 

(Sardiman, 2004:75). 

Dengan demikan, salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar secara tidak langsung 

adalah motivasi belajar. Ini disebabkan motivasi 

dapat berpengaruh terhadap besarnya usaha yang 

dilakukan untuk mencapai prestasi belajar. Hasil 

belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi, 

makin tepat motivasi yang diberikan akan makin 

berhasil pula pelajaran itu. Jadi, motivasi akan 
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senantiasa menentukan intensitas usaha  belajar 

siswa (Sardiman, 2004: 84-85). 

Hasil belajar mahasiswa Jurusan Kebidanan 

Poltekkes Kemenkes Mataram didapat dari hasil 

evaluasi belajar yang dilaksanakan setiap akhir 

semester dalam bentuk pencapaian indeks prestasi 

(IP) setiap semester. Data mengenai perolehan nilai 

rata-rata rekapitulasi indeks prestasi (IP) mahasiswa 

pada evaluasi hasil pembelajaran per semester dalam 

3 tahun terakhir periode 2007 – 2010 didapat IP rata-

rata mahasiswa yaitu untuk angkatan tahun 2007 

pada semester I: 2,78; pada semester I : 2,58; pada 

semester III: 2,92; pada semester IV: 3,08; dan pada 

semester V: 3,11.  Untuk angkatan tahun 2008 ada 2 

kelas yaitu jalur reguler dan ekstensi  pada semester 

I: 3,03 dan 2,79;  pada semester II: 3,03 dan 2,88;  

pada semester III: 3,12 dan 2,98. Sedangkan untuk 

angkatan tahun 2010 pada semester I yang lalu 

diperoleh IP rata-ratanya: 3,18 (Laporan Evaluasi 

Jurusan Kebidanan periode tahun 2007-2010). 

Berdasarkan IP rata-rata tersebut dapat dikatakan 

terdapat peningkatan dan juga penurunan hasil 

belajar pada mahasiswa Jurusan Kebidanan. Olek 

karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah ”Apakah ada hubungan antara motivasi 

belajar dengan hasil belajar Mahasiswa Jurusan 

Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram 

TA. 2009/2010?” 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah penelitian 

observasional analitik dan dilihat dari segi waktu 

rancangan penelitian ini bersifat  Cross Sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

semester II dan IV TA. 2009/2010, yang berjumlah 

144 orang. Besar sampel dalam penelitian ini 

diperoleh dengan rumus dengan tingkat kesalahan 

0,05 (tingkat kepercayaan 95%).  Adapun besar 

sampel diperoleh 105, dengan tehnik pengambilan 

sampel menggunakan random sampling. Untuk 

tehnik pengumpulan data yaitu data motivasi belajar 

mahasiswa diperoleh dengan menggunakan 

instrumen penelitian berupa angket. Angket berupa 

daftar pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan 

aspek motivasi belajar yang meliputi ketekunan 

dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan 

belajar, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, 

berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. 

Cara atau metode dalam menumbuhkan motivasi 

diperoleh dengan mengunakan angket sedangkan 

data hasil belajar diperoleh melalui penelusuran 

dokumentasi dan mengambil data skor prosentase 

mata kuliah dari hasil ujian akhir semester (UAS) 

yang dicapai pada semester genap TA. 2009/2010. 

Tehnik analisis data hubungan antara variabel 

motivasi belajar dengan variabel hasil belajar 

mahasiswa, peneliti menggunakan analisis bevariate 

(Pearson Product Moment). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Cara/Metode Menumbuhkan Motivasi Belajar 

Tabel 1. Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar 

dengan Memberi Angka 

No Jawaban 
Jumlah 

n % 

1 YA 103 98.1 

2 TIDAK 2 1.9 

Jumlah 105 100.0 

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa 

sebagian besar responden (98.1%) mengatakan 

bahwa dengan memberikan angka atau nilai pada 
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setiap hasil kerjanya akan menumbuhkan motivasi 

belajar.  

Tabel 2. Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar 

dengan Memberi Hadiah Reward 

No Jawaban 
Jumlah 

n % 

1 YA 100 95.2 

2 TIDAK 5 4.8 

Jumlah 105 100.0 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden (95.2%) mengatakan 

bahwa dengan memberikan hadiah/reward bagi 

mahasiswa yang berprestasi akan menumbuhkan 

motivasi belajarnya (misalnya pemberian bea siswa). 

Tabel 3. Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar 

dengan Memberikan Ulangan 

No Jawaban 
Jumlah 

n % 

1 YA 96 91.4 

2 TIDAK 9 8.6 

Jumlah 105 100.0 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden (91.4%) mengatakan 

bahwa dengan dosen memberikan ujian, tes atau 

kuis, baik lisan maupun tertulis akan menumbuhkan 

motivasi belajar. 

Tabel 4. Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar 

dengan Mengetahui Hasil Belajar 

No Jawaban 
Jumlah 

n % 

1 YA 101 96.2 

2 TIDAK 4 3.8 

Jumlah 105 100.0 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden (96.2%) mengatakan 

bahwa dengan mengetahui perkembangan hasil 

belajar (misalnya membagikan hasil kerja yang 

sudah diberikan nilai oleh dosen seperti nilai 

tugas/hasil mid/hasil UAS) akan menumbuhkan 

motivasi belajarnya. 

Tabel 5. Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar 

dengan Memberikan Pujian 

No Jawaban 
Jumlah 

n % 

1 YA 101 96.2 

2 TIDAK 4 3.8 

Jumlah 105 100.0 

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa 

sebagian besar responden (96.2%) mengatakan 

bahwa dengan dosen memberikan pujian atau 

komentar yang sifatnya membangun dalam kegiatan 

proses belajar mengajar akan menumbuhkan 

motivasi belajarnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara-

cara dalam menumbuhkan motivasi belajar seperti 

dengan memberikan angka, memberikan 

hadiah/reward, memberikan ulangan/kuis, serta 

mengetahui hasil belajarnya dan memberikan pujian 

selama proses belajar mengajar ternyata dapat 

menumbuhkan motivasi belajar responden. Dengan 

mengetahui hasil kerja yang telah dicapai, maka 

motifasi belajar siswa lebih kuat, baik itu dilakukan 

karena ingin mempertahankan hasil belajar yang 

telah baik, maupun untuk memperbaiki hasil belajar 

yang kurang  memuaskan atau memberikan pujian 

dengan pernyataan verbal terhadap perilaku yang 

baik atau hasil kerja atau hasil belajar yang baik 

merupakan cara paling mudah dan efektif untuk 

meningkatkan motivasi siswa apalagi kalau 

penghargaan verbal itu diberikan didepan orang 

banyak. Di samping bentuk-bentuk motivasi di atas 
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masih banyak lagi tehnik yang dapat digunakan atau 

dikembangkan dalam pembelajaran untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian ini responden mengatakan lebih 

semangat belajar jika menggunakan metode 

pembelajaran yang lebih banyak simulasi dan 

permainannya. 

b. Motivasi Belajar 

1). Identifikasi Motivasi Belajar 

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan 

Tingkat Motivasi Belajar di Jurusan Kebidanan 

Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2009/2010 

No 

Tingkat 

Motivasi Belajar 

Jumlah 

n % 

1 Tinggi 18 17.1 

2 Sedang 74 70.5 

3 Rendah 13 12.4 

Jumlah 105 100.0 

Berdasarkan data tabel 6. dapat dilihat 

bahwa sebagian besar responden (70.5%) memiliki 

tingkat motivasi belajar sedang. 

2). Identifikasi Perbedaan Motivasi Belajar Responden Berdasarkan Aspek Motivasi Belajar 

Tabel 7. Identifikasi Motivasi Belajar Responden Berdasarkan Aspek Motivasi Belajar di Jurusan 

Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2009/2010 

No Aspek Motivasi Belajar 

Kategori Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
n % 

N % n % n % 

1 Ketekunan dalam belajar 13 12,4 78 74,3 14 13,3 105 100,0 

2 Ulet dalam menghadapi kesulitan belajar 13 12.4 82 78.1 10 9.5 105 100.0 

3 Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar 16 15.2 74 70.5 15 14.3 105 100.0 

4 Berprestasi dalam belajar 12 11.4 76 72.4 17 16.2 105 100.0 

5 Kemandirian dalam belajar 15 14.3 77 73.3 13 12.4 105 100.0 

 

Data tabel 8 di atas menunjukkan bahwa 

aspek motivasi responden untuk kategori tinggi 

distribusinya sebagian besar (15.2%) terdapat pada 

aspek minat dan ketajaman perhatian dalam belajar 

sedangkan untuk kategori rendah sebagian besar 

(16.2%) terdapat pada aspek berprestasi dalam 

belajar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi belajar responden rata-rata dikategorikan 

sedang. Motivasi responden dalam belajar timbul 

karena adanya minat dan faktor ketajaman perhatian 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat 

dilihat dari semangat dan kebiasaan responden dalam 

mengikuti proses belajar mengajar, salah satu di 

antaranya adalah responden mengatakan 

bersemangat bila dosen dalam mengajar sangat 

menarik. Hal ini dapat dijadikan masukan bagi dosen 

dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, 

salah satunya adalah dengan cara menciptakan 

kondisi belajar yang kondusif. Sedangkan aspek 

motivasi belajar dari segi keinginan berprestasi 

dalam belajar banyak yang rendah, indikator aspek 

ketekunan dalam belajar terutama keinginan 

berprestasi dalam belajar dan kualifikasi hasil yang 
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diharapkan masih kurang ini mungkin karena belum 

tercipta suasana persaingan yang sehat di antara para 

siswa dengan kata lain responden lebih cenderung 

menerima begitu saja hasil belajar yang diperoleh, 

tanpa ada keinginan untuk mencapai hasil yang lebih.  

Menurut para pakar motivasi terdapat dua 

jenis motivasi yang umum, yaitu motivasi intrinsik 

dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan 

bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong 

yang murni berasal dari dalam diri individu seperti 

ketekunan dan kemandirian dalam belajar. Berbeda 

dengan motivasi ekstrinsik, yaitu keinginan 

bertingkah laku sebagai akibat dari adanya 

rangsangan dari luar, misalnya timbulnya minat dan 

ketajaman perhatian atau semangat dalam belajar 

karena faktor lingkungan atau pengajar (Djamarah, 

2008:151). Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses 

interaksi belajar mengajar, baik motivasi intrinsik 

maupun ekstrinsik diperlukan untuk mendorong anak 

didik agar tekun dalam belajar. Terutama untuk 

motivasi intrinsik, bila seseorang telah memiliki 

motivasi intrinsik dalam dirinya maka secara sadar 

akan melakukan suatu kegiatan yang tidak 

memerlukan motivasi dari luar dirinya, yaitu dengan 

belajar sendiri dan berdasarkan kesadaran dengan 

tujuan esensial, bukan sekedar atribut atau keinginan 

lain seperti ingin mendapatkan pujian, hadiah dan 

sebagainya (Djamarah, 2008:158) 

Motivasi yang berasal dari luar diri siswa 

atau motivasi ekstrinsik yang terdiri dari sarana dan 

prasarana serta lingkungan yang dijadikan sumber 

media memberikan dorongan yang baik 

dibandingkan motivasi yang bersumber dari dalam 

diri siswa yang terdiri dari kemampuan siswa, bakat 

siswa, minat siswa, dan ketrampilan. Hal ini 

disebabkan bakat, minat, dan ketrampilan siswa tidak 

akan berarti jika sarana dan prasarana sekolah kurang 

mencukupi. Sarana yang tidak memadai akan 

berakibat pada siswa sehingga mereka akan sulit 

berkembang karena hampir sepertiga kehidupan anak 

sehari-harinya berada dalam gedung sekolah. 

Sedangkan lingkungan sebagai sumber media 

meliputi lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama 

dalam proses sosialisasi bagi siswa dalam 

masyarakat, cara berfikir serta proses belajar siswa. 

Faktor orang tua, suasana rumah, dan keadaan 

ekonomi keluarga akan sangat berpengaruh dalam 

proses belajarnya. Dengan adanya perhatian dari 

orang tua maka akan membuka peluang bagi anak 

untuk menyampaikan apa yang menjadi hambatan 

dalam proses belajar. Suasana rumah yang damai, 

harmonis, dan sejahtera juga akan mendukung minat 

belajar dan hasil belajar siswa. Sebaliknya apabila 

suasana rumah kacau akan mengakibatkan minat 

belajar dan hasil belajar yang buruk. Menurut 

Wlodkowski dan Jaynes (2004) motivasi belajar di 

antaranya dipengaruhi oleh budaya sebagai dasar 

ataupun acuan yang dipegang dari setiap individu 

untuk berperilaku di lingkungannya, keluarga tempat 

individu bernaung, sekolah atau institusi yang 

merupakan tempat terjadinya proses pembelajaran 

dan kepribadian dari individu tersebut. 
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c. Hasil Belajar 

1). Identifikasi Hasil Belajar  

Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Hasil Belajar di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes 

Mataram Tahun 2009/2010 

No Hasil Belajar 

Jumlah 

n % 

1 Tinggi 11 10.5 

2 Sedang 79 75.2 

3 Rendah 15 14.3 

Jumlah 105 100.0 

 Berdasarkan data tabel 8. dapat di lihat bahwa sebagian besar responden (75.2%) kategori hasil 

belajarnya rendah.  

2). Identifikasi Perbedaan Hasil Belajar Responden Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah 

Tabel 9. Identifikasi Hasil Belajar Mahasiswa Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah di Jurusan 

Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2009/2010 

No 

Kelompok 

Mata Kuliah 

Hasil Belajar Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
n % 

n % n % n % 

1 MKK 10 9.5 82 78.1 13 12.4 105 100.0 

2 MKB 7 6.7 82 78.1 16 15.2 105 100.0 

3 MBB 17 16.2 74 70.5 14 13.3 105 100.0 

4 MULOK 15 14.3 74 70.5 16 15.2 105 100.0 

 

Berdasarkan data tabel 10 terlihat bahwa 

distribusi hasil belajar responden untuk kategori 

tinggi sebagian besar (16,2%)  terdapat pada 

kelompok Mata Kuliah Berprilaku Bermasyarakat 

(MBB) sedangkan untuk kategori cukup paling 

banyak (15,2%) masing–masing terdapat pada 

kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya dan 

kelompok Mata Kuliah Muatan Lokal (Mulok). 
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3). Identifikasi Perbedaan Hasil Belajar Responden Berdasarkan Aspek Motivasi Belajar 

Tabel 10.  Identifikasi Hasil Belajar Responden Berdasarkan Aspek Ketekunan dalam Belajar di Jurusan 

Kebidanan Poltekkes Kemekes Mataram Tahun 2009/2010 

No Aspek Ketekunan 

Hasil Belajar Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
n % 

n % n % n % 

1 Tinggi 2 18.2 10 12.7 1 6.7 13 12.4 

2 Sedang 8 72.7 60 75.9 10 66.7 78 74.3 

3 Rendah 1 9.1 9 11.4 4 26.6 14 13.3 

Jumlah 11 100.0 79 100.0 15 100.0 45 100.0 

 

Data di atas menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki aspek ketekunan dalam belajar yang 

tinggi dominan memperoleh hasil belajar dengan 

kategori tinggi (18,2%). Sedangkan responden yang 

kategori aspek ketekunan belajarnya rendah 

cenderung memperoleh hasil belajar yang rendah 

(26,6%). 

Hasil analisis statistik dengan menggunakan 

uji chi-square diperoleh nilai P = 0,521, maka dapat 

disimpulkan bahwa tinggi, sedang dan rendahnya 

aspek ketekunan responden dalam melakukan 

aktifitas belajar tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar responden. 

Tabel 11.  Identifikasi Hasil Belajar Responden Berdasarkan Aspek Keuletan dalam Menghadapi 

Kesulitan Belajar di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2009/2010 

No Aspek Keuletan 

Hasil Belajar Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 

n % 
n % n % n % 

1 Tinggi 1 9.1 11 13.9 1 6.7 13 12.4 

2 Sedang 8 2.7 61 77.2 13 86.6 82 78.1 

3 Rendah 2 8.2 7 8.9 1 6.7 10 9.5 

Jumlah 11 100.0 79 100.0 15 100.0 105 100.0 

 

Tabel 11. di atas menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki aspek keuletan dalam 

menghadapi kesulitan belajar dengan kategori tinggi, 

memperoleh hasil belajar yang sedang (13,9%). 

Sedangkan responden yang memiliki aspek keuletan 

dalam menghadapi kesulitan belajar dengan kategori 

sedang, hasil belajarnya ternyata dominan tinggi 

(18,2%). Berdasarkan hasil analisa statistik dengan 

menggunakan uji chi-square diperoleh nilai P = 

0.761, maka kesimpulannya adalah hasil belajar 

responden tidak tergantung pada tinggi, sedang, dan 

rendahnya keuletan responden dalam menghadapi 

kesulitan belajar. 
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Tabel 12.  Identifikasi Hasil Belajar Responden Berdasarkan Aspek Minat dan Ketajaman Perhatian 

dalam Belajar di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2009/2010 

No 

Aspek Minat  

Dan Ketajaman Perhatian 

Hasil Belajar Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
n % 

n % n % n % 

1 Tinggi 2 18.2 12 15.1 2 13.3 16 15.2 

2 Sedang 7 63.6 57 72.2 10 66.7 74 70.5 

3 Rendah 2 18.2 10 12.7 3 20.0 15 14.3 

Jumlah 11 100.0 79 100.0 15 100.0 105 100.0 

 

Data tabel 12. menunjukkan responden yang 

memiliki aspek minat dan ketajaman perhatian dalam 

belajar dengan kategori tinggi sebagian besar  

memperoleh hasil belajar yang dikategorikan tinggi 

(18,2%). Responden yang memiliki aspek minat dan 

ketajaman perhatian dalam belajar dengan kategori 

rendah ternyata ada kecenderungan memperoleh 

hasil belajar yang tinggi (20.0%). Hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa hasil belajar responden 

tidak tergantung pada tinggi, sedang dan rendahnya 

aspek minat dan ketajaman perhatian responden 

dalam belajar hasil uji chi-square diperoleh nilai P = 

0.933.  

Tabel 13.  Identifikasi Hasil Belajar Responden Berdasarkan Aspek Berprestasi dalam Belajar  di 

Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2009/2010 

No 

Aspek 

Berprestasi 

Hasil Belajar Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
n % 

n % n % n % 

1 Tinggi 2 18.2 9 11.4 1 6.7 12 11.4 

2 Sedang 8 72.7 59 74.7 9 60.0 76 72.4 

3 Rendah 1 9.1 11 13.9 5 33.3 17 16.2 

Jumlah 11 100.0 79 100.0 15 100.0 105 100.0 

 

Berdasarkan tabel 13. di atas terlihat bahwa 

responden yang memiliki keinginan berprestasi 

dalam belajar dengan kategori rendah ternyata 

cenderung akan memperoleh hasil belajar yang 

rendah (33,3%). Dan hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji chi-square diperoleh nilai P = 

0,351, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar responden tidak ada 

hubungannya dengan tinggi atau rendahnya aspek 

berprestasi dalam belajar yang dimiliki oleh 

responden. 
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Tabel 14. Identifikasi Hasil Belajar Responden Berdasarkan Aspek Kemandirian dalam Belajar  di 

Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2009/2010 

No 

Aspek 

Kemandirian 

Hasil Belajar Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
n % 

n % n % n % 

1 Tinggi 1 10.5 11 13.9 3 20.0 15 14.3 

2 Sedang 7 63.6 62 78.5 8 53.3 77 73.3 

3 Rendah 3 27.3 6 7.6 4 26.7 13 12.4 

Jumlah 11 100.0 79 100.0 15 100.0 105 100.0 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki aspek kemandirian dalam belajar 

dengan kategori tinggi dominan memperoleh hasil 

belajar yang rendah (20,0%), sedangkan untuk aspek 

kemandirian yang rendah ternyata banyak yang 

memperoleh hasil belajar yang tinggi (27,3%). Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian 

responden dalam belajar ternyata tidak berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang diperoleh responden dan 

ini dibuktikan dengan hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji chi-square dimana diperoleh nilai 

P = 0,103. Karena nilai P = 0,103. 

Hasil penelitian tentang hasil belajar 

responden secara umum dikategorikan sedang. Hasil 

belajar merupakan hasil yang dicapai dari proses 

belajar. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi untuk 

mendapatkan hasil belajar harus melalui proses 

tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan 

luar individu. Adapun faktor–faktor dari dalam yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah cara belajar, 

konsentrasi belajar, minat, motivasi, intelegensia, dan 

kebiasaan belajar (Djamarah, 2008: 177). 

Lingkungan dan instrumental merupakan 

faktor luar yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar, dalam penelitian ini mungkin lingkungan 

kelas yang kurang mendukung seperti suhu udara 

yang terlalu panas menyebabkan anak didik 

kepanasan, pengap, dan tidak betah tinggal 

didalamnya, sehingga hal ini berpengaruh terhadap 

kegiatan belajar anak didik. Selain itu, faktor sarana 

dan fasilitas jumlah anak didik yang dimiliki 

melebihi daya tampung kelas, sehingga proses 

pembelajaran kurang kondusif. 

Berdasarkan kajian teori dikatakan bahwa 

muatan kurikulum akan mempengaruhi intensitas dan 

frekwensi belajar anak didik, seorang guru terpaksa 

menjejalkan sejumlah bahan pelajaran kepada anak 

didik dalam waktu yang masih sedikit tersisa, karena 

ingin mencapai target kurikulum, akan memaksa 

anak belajar dengan keras tanpa kenal lelah, sehingga 

hasil yang diharapkan kurang memuaskan dan 

cenderung mengecewakan, dan pemadatan 

kurikulum dengan alokasi waktu yang disediakan 

relatif sedikit secara psikologis disadari atau tidak 

disadari menggiring guru pada pilihan untuk 

melaksanakan percepatan belajar anak didik untuk 

mencapai target kurikulum. Tentang penguasaan 

anak didik tentang bahan pelajaran tidak menjadi 
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soal, yang penting target kurikulum telah tercapai. 

Jadi lingkungan dan instrumental merupakan faktor 

luar yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, 

faktor instrumental meliputi kurikulum, program, 

sarana fasilitas, dan guru (Djamarah, 2008: 180-181). 

d. Hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar 

Tabel 15. Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes 

Mataram TA. 2009/2010 

No 

Tingkat 

Motivasi Belajar 

 

Hasil Belajar Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 

n % 
n % n % n % 

1 Tinggi 2 18.2 15 19.0 1 6.7 18 17.1 

2 Sedang 8 72.7 55 69.6 11 73.3 74 70.5 

3 Rendah 1 9.1 9 11.4 3 20.0 13 12.4 

Jumlah 11 100.0 79 100.0 15 100.0 105 100.0 

 

Berdasarkan tabel 15. terlihat bahwa 

responden yang motivasi belajarnya tinggi cenderung 

hasil belajarnya sedang (19,0%) sedangkan 

responden yang memiliki motivasi belajar dengan 

kategori rendah dominan hasil belajar yang 

diperolehnya rendah (20,0%). Hasil analisa secara 

statistik dengan menggunakan uji korelasi Pearson 

Product Moment hasil koefisien korelasi diperoleh r 

hitung = 0,144 < r tabel = 0,195 dengan  nilai P = 

0,141 berarti Ho diterima atau dengan kata lain 

tinggi, sedang, dan rendahnya tingkat motivasi 

belajar tidak berhubungan secara signifikan dengan 

hasil belajar responden.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan antara motivasi belajar  dengan hasil 

belajar Mahasiswa Jurusan Kebidanan Poltekkes 

Kemenkes Mataram TA. 2009/2010. Hasil penelitian 

ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suharti Kadar yang berjudul “Hubungan Antara 

Kemampuan Awal Matematika Dan Motivasi 

Berprestasi dengan Hasil Belajar Mahasiswa 

Semester I Prodi Pendidikan Jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Dr. Soetomo Surabaya,” hasilnya tidak 

ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan 

hasil belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Jurusan 

PMIPA FKIP Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 

dengan besar derajat hubungan antara kedua variabel 

adalah 0.190 termasuk derajat hubungan sangat 

rendah. 

Hasil penelitian menemukan bahwa aspek–

aspek  motivasi belajar yang terdiri dari aspek 

ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi 

kesulitan belajar, minat dan ketajaman perhatian 

dalam belajar, berprestasi dalam belajar dan 

kemandirian dalam belajar tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

responden. dengan demikian tingkat motivasi belajar 

responden tidak mempengaruhi hasil belajar, berarti 

tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dikemukakan oleh Noehi, bahwa penemuan-
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penemuan penelitian menunjukkan bahwa hasil 

belajar pada umumnya meningkat jika motivasi 

untuk belajar bertambah, atau Penelitian Nygard 

(1982) dan penelitian Asjhuri (1987) membuktikan 

adanya korelasi yang positif antara motivasi belajar 

dengan prestasi  atau hasil belajar.  

Secara teoritis motivasi belajar merupakan 

salah satu faktor dari beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar, faktor-faktor tersebut 

adalah cara belajar, konsentrasi belajar, minat, 

intelegensia, dan kebiasaan belajar. Sedangkan faktor 

dari luar adalah lingkungan dan instrumental 

(Djamarah, 2008:177). Namun dalam proses belajar, 

motivasi tetap sangat diperlukan, sebab seseorang 

yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak 

akan mungkin melakukan aktivitas belajar yang 

efektif. Motivasi belajar merupakan syarat mutlak 

untuk belajar, memegang peranan penting dalam 

memberikan gairah atau semangat dalam belajar. 

Motivasi belajar tidak hanya menjadi pendorong 

untuk mencapai hasil yang baik tetapi mengandung 

usaha untuk mencapai tujuan belajar, terdapat 

pemahaman dan pengembangan dari belajar. Dengan 

motivasi belajar, setiap siswa memotivasi dirinya 

untuk belajar bukan hanya untuk mengetahui tetapi 

lebih kepada untuk memahami hasil pembelajaran 

tersebut. 

KESIMPULAN 

Cara-cara dalam menumbuhkan motivasi 

belajar seperti dengan memberikan angka, 

memberikan hadiah/reward, memberikan 

ulangan/kuis, dengan mengetahui hasil belajarnya, 

dan memberikan pujian selama proses belajar 

mengajar ternyata dapat menumbuhkan motivasi 

belajar.  Tingkat motivasi belajar responden sebagian 

besar (70.5%) dengan kategori sedang. 

Aspek motivasi responden untuk kategori 

tinggi distribusinya sebagian besar (15.2%) terdapat 

pada aspek minat dan ketajaman perhatian dalam 

belajar sedangkan untuk kategori rendah sebagian 

besar (13.3%) terdapat pada aspek berprestasi dalam 

belajar. 

Untuk hasil belajar, penelitian menunjukkan 

bahwa hasil belajar sebagian besar (75.2%) dalam 

kategori sedang. Distribusi hasil belajar untuk 

kategori tinggi paling banyak (16.2%) terdapat pada 

kelompok Mata Kuliah Berprilaku Bermasyarakat 

(MBB) sedangkan untuk kategori rendah sebagian 

besar (15.2%) masing–masing terdapat pada 

kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya dan 

kelompok Mata Kuliah Muatan Lokal (Mulok).  

Dari 11 reponden yang hasil belajarnya 

tinggi sebagian besar (72.7%) memiliki motivasi 

belajar sedang. Dan dari 79 responden yang hasil 

belajarnya sedang sebagian besar (69.6%) tingkat 

motivasi belajarnya juga sedang. Sedangkan dari 15 

responden yang hasil belajarnya rendah sebagian 

besar responden (73.3%) memiliki tingkat motivasi 

belajar sedang. 

Hasil penelitian menemukan bahwa aspek–

aspek  motivasi belajar yang terdiri dari aspek 

ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi 

kesulitan belajar, minat dan ketajaman perhatian 

dalam belajar, berprestasi dalam belajar dan 

kemandirian dalam belajar tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. 

Tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi 

belajar dengan hasil belajar dimana hasil koefisien 
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korelasi diperoleh r hitung = 0.144 < r tabel = 0.195 

dengan nilai P = 0.141. 
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