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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas Vb SDN 

1 Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Ajaran 

2015/2016. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat ex 

post facto, adapun tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 23 

siswa. Penelitian ini mempunyai 2 variabel yaitu Variabel bebas (Motivasi 

Belajar/X) dan Varibel terikat (Hasil Belajar/Y). Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah angket dan dokumentasi. Rancangan pengolahan data Motivasi 

Belajar dan Hasil Belajar IPA yaitu dengan menggunakan analisis statistik 

Deskriptif dan analisis Inferensial. Korelasi pada penelitian ini menggambarkan 

bahwa Motivasi Belajar mempunyai hubungan yang positif terhadap Hasil 

Belajar, hal ini dilihat dari hasil koefisien korelasi (r) = 0,520 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,413. 

Berdasarkan analisis data diperoleh persamaan regresi Y = 0,37111+0,0802X yang 

artinya bahwa Motivasi Belajar (X) mempunyai korelasi yang signifikan terhadap 

Hasil Belajar IPA (Y). Dari hasil uji hipotesis dengan nilai 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛 𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 

𝐹  = 7,8 > 𝐹𝑡  = 3,47 ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara Motivasi 

Belajar dengan Hasil Belajar IPA. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi X 

terhadap Y menggunakan koefisien Determinasi (𝑟2), sehingga diperoleh 

Determinasi (𝑟2) sebesar 0,271, artinya 27,1% Hasil Belajar dipengaruhi oleh 

Motivasi Belajar dan 72,9% dipengaruhi oleh faktor lain baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. 

 

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Hasil Belajar IPA. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out the influence of learning motivation to 

students’ learning achievements on social sciences lesson in Vb Class of SDN 1 

Ombe Baru, Kediri, West Lombok in academic year 2015/2016. This study uses 

ex post facto descriptive method, it aims to give representation sistematically, 

factual and accurate about the facts, characteristics and correlation between 

phenomenon being studied. The amount of populated of this study is 23 students. 

This study has 2 variable they are Free Variable (Learning Motivation/X) and 

Bound Variable (Learning Achievements/Y). Intruments that are used consists of 

questionnaire and documentation. Design of data analysis of Learning Motivation 

and Learning Achievements social sciences is using descriptive statistic analysis 

and referential analysis. Correlation in this study shows that Learning Motivation 

has positive correlation with Learning Achievements. It can be seen from the 

correaltion coeficient result that (r) = 0,520 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,413. According to data 

analysis that it is gained the regression equation of Y = 0,37111+0,0802X which 

means that Learning Motivation (X) has significant correlation to Learning 

Achievements of natural sciences (Y). From the hypothesis test with 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 𝐹  = 7,8 > 𝐹𝑡  = 3,47 it means that there is significant influence 

between Learning Motivation with natural sciences Learning Achievements. 

Determination (𝑟2) is applied to find out the contribution of X to Y, with the 

result that it is gained Determination (𝑟2) for 0,271, that means 27,1% of Learning 

Achievment is influenced by Learning Motivation and 72,9% by the other factors 

whether internal or external. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor yang menyertai, baik faktor yang berasal dari dalam diri siswa maupun 

faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor dari luar siswa antara lain faktor 

lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri siswa antara lain 

faktor psikologis dan fisiologis. Faktor psikologis yang termasuk didalamnya 

adalah motivasi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Pada proses pembelajaran terdpat karakteristik siswa yang 

berbeda-beda, sehingga dibutuhkan perhatian yang khusus sebelum 

pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan, seperti pada penyusunan perencanaan 

pembelajaran dan penyusunan materi agar diperoleh hasil belajar yang sesuai. 

Hal ini, dalam pembelajaran IPA diharapkan hasil belajar sesuai dengan 

terget kurikulum, agar hasil belajar dapat diperoleh dengan baik maka banyak 

hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah motivasi dari peserta didik 

yang menjadi subyek dalam proses pembelajaran. Adanya motivasi siswa yang 

berbeda-beda dalam belajar, khususnya pada mata pelajaran IPA pada siswa 

kelas Vb SDN 1 Ombe Baru di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, 

menyebabkan tingkat pemahaman siswa dalam menyerap materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru belum menunjukkan hasil yang diharapkan.  

Terbukti dengan adanya data statistik nilai hasil UN IPA Tahun 

2013/2014 di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Barat, 

diantaranya yaitu SDN Nusa Alam dengan nilai rerata 5,83, SDN 1 Kuripan 

dengan nilai rerata 6,00, SDN 2 Gerung dengan nilai rerata 5,83 dan SDN 4 

Sekotong dengan nilai rerata 5,30 

(www.google.com//http://dikpora.ntbprov.go.id/index.php/tutorials/j-

stuff/2014-02-05 dikses tanggal 2 Desember 2015 

Motivasi dapat membantu kita dalam memahami dan menjelaskan 

perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada 

beberapa  peranan penting dari motivasi itu dalam belajar dan pembelajaran, 



antara lain dalam (a) menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar; 

(b) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai; (c) menetukan ragam 

kendali terhadap rangsangan belajar; (d) menentukan ketekunan belajar. 

 

2. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan alasan 

metode ini adalah metode tradisional. Dikatakan sebagai metode tradisional 

karena metode ini menjadi salah satu pilihan yang rasional untuk diterapkan 

dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif yang bersifat ex post facto. Artinya, data dikumpulkan 

setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Peneliti 

dapat melihat suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-

data yang tersedia. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

Untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan metode-metode 

berikut: 

a. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Angket yang digunakan adalah 

angket tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden 

tinggal memilih. Angket dalam penelitian ini dibuat untuk memperoleh 

data tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Kelas Vb 

SDN 1 Ombe Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat. 

Angket ini terdiri dari empat alternatif jawaban dan mempunyai 

skor yang berbeda yaitu jawaban A dengan skor jawaban 4, jawaban B 

dengan skor 3, jawaban C dengan skor 2,dan jawaban D dengan skor 1. 



a. Validitas (Kesahan) 

Validitas adalah suatu ukuran yang menerangkan tingkat 

kevalidan atau kesahan instrumen. Untuk angket dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan rumus Product Moment. 

rxy =  
𝑁∑𝑋𝑌− ∑𝑋 (∑𝑌)

  𝑁 ∑𝑋2−(∑𝑋)2  {𝑁∑𝑌2−  ∑𝑌 2}
   

Keterangan : 

rxy = Validitas 

N  = Jumlah responden 

X  = Skor per item/butir soal 

Y  = Skor total per item/butir soal 

∑XY = Jumlah hasil kali skor X dan Y setiap sampel 

∑X = Jumlah skor total item dari keseluruhan responden 

∑Y = Jumlah skor tiap item yang diperoleh responden dan uji 

coba 

(∑X)2 = Kuadrat jumlah skor X 

(∑Y)2 = Kuadrat jumlah skor Y 

b. Reliabilitas Angket 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data apabila instrumen tersebut sudah baik. Untuk menghitung 

reliabilitas pada angket penelitian ini, peneliti menggunakan rumus 

koefisien reliabilitas Alpha Croanbach, yaitu: 

r11  =     
𝑘

𝑘−1
   1 −  

∑𝜎
𝑏2

𝜎2
𝑡
  

Keterangan : 

r11   =    Reliabilitas instrumen 

k   =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏2    =  Jumlah Varians Butir 

𝜎2
𝑡   =  Jumlah Varians Total 

 



Perhitungan Reliabilitas 

Rumus Jumlah Varian Butir 

∑𝜎𝑏2  = 
∑ 2  −  ∑𝑥)2  / 𝑁 
𝑦

𝑁
 

Rumus Varians Total 

𝜎2
𝑡  = 

∑ 2  −  ∑𝑥)2  / 𝑁 
𝑦

𝑁
 

 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2012: 329-330). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan 

kebijakan. Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk memperoleh 

data tentang nama-nama siswa dan nilai atau data hasil belajar siswa. 

c. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari sebaran angket dianalisa dengan 

menggunakan uji statistik. Adapun teknik analisa yang digunakan yaitu: 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

a) Menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk tabel. 

b) Menentukan nilai rata-rata dengan rumus 

 𝑋 =  
∑𝑋𝑖

𝑛
,𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑋 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 

∑𝑋𝑖 = jumlah 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎,𝑑𝑎𝑛 𝑛 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎 

c) Menentukan standar deviasi dengan rumus: 

𝑆 =   
𝑛  ∑𝑋𝑖      

2 
−   ∑𝑋𝑖 ²

𝑛 𝑛−1 
  𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mencari kecocokan atau untuk 

menguji apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer melalui 

program Excel pada proses komputasi atau secara manual 

menggunakan rumus: 



𝑋2 =   
 𝑓𝑜 − 𝑓 ²

𝑓

𝑘

𝑖−1

 

Dengan 𝑋2 menyatakan hasil chi-kuadrat, fo menyatakan 

frekuensi yang diperoleh berdasarkan data atau frekuensi hasil, dan fh 

menyatakan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritik. fh 

adalah frekuensi yang diharapkan dari sampel sebesar 2,27%, 13,53%, 

34,13%, 34,13%, 13,53%, 2,27%. 

Uji normalitas memiliki kriteria yaitu jika 𝑋2 hitung < 𝑋2 tabel 

maka data tersebut normal pada derajat kebebasan (dk) dengan a = 5%. 

Untuk menguji apakah data terdistribusi norml atau tidak, maka 

terlebih dahulu data-data harus diurutkan dari yang terkecil sampai 

yang terbesar, kemudian diolah menggunakan tabel di bawah ini. 

 

 

No Interval Frekuensi Teoritik 

1 X<M− 2 2,27% 

2 M–2 SD < X < M + 2 SD 13,35% 

3 M −1 SD < X < M 34,13% 

4 M < X < M – 1 SD 34,13% 

5 M+1 SD < X < M + 2 SD 13,53% 

6 X > M + 2 SD 2,27% 

 Jumlah 100% 

 

c. Analisis Statistik Inferensial 

 

a) Korelasi dalam Regresi Linear Sederhana 

 

Korelasi tidak terlepas dari masalah regresi. Untuk korelasi 

antara X dan Y, hanya dapat dipertanggung jawabkan apabila 

didasari oleh regresi Y atas X. Berpangkal pada pengertian korelasi 

(r) dapat dihitung dengan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment: 



rxy =  
𝑁∑𝑋𝑌− ∑𝑋 (∑𝑌)

  𝑁 ∑𝑋2− ∑𝑋  ²  {𝑁∑𝑌2−  ∑𝑌 2}

   

b) Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel 

terikat berdasarkan satu variabel bebas. Variabel terikat diberi 

notasi Y dan variabel bebas diberi notasi X. Sehingga bentuk 

hubungan yang dicari adalah regresi Y atas X. Persamaan 

matematisnya adalah: 

Y= a + bX 

Keterangan: 

X : Motivasi belajar siswa 

Y : Hasil belajar siswa  

a  : Konstanta 

b  : Angka arah atau koefisien regresi 

Untuk mencari nilai konstanta a dan b dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

a = 
 ∑𝑌  ∑𝑋2  −  ∑𝑋  ∑𝑋𝑌 

𝑛 ∑𝑋²  −  ∑𝑋 ²
 

b = 
𝑛 ∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌 

𝑛 ∑𝑋2  – ∑𝑋 2  

 

c) Uji Keberartian Regresi 

Uji keberartian regresi diperiksa melalui pengujian hipotesis 

yaitu jika koefisien-koefisien regresi khususnya koefisien arah b sama 

dengan nol (tidak berarti), maka melawan hipotesis penelitian. 

Sedangkan jika koefisien arah regresi tidak sama dengan nol maka 

hipotesis berarti. 

Untuk uji keberartian regresi digunakan persamaan di bawah ini: 

𝐽𝐾 𝑇 =   𝑌² 

𝐽𝐾 𝑎 =  
∑𝑌²

𝑛
 



𝐽𝐾 (𝑏/𝑎) = 𝑏   𝑋𝑌 −  
 ∑𝑋  ∑𝑌 

𝑛
   

 𝐽𝐾 𝑆 =  𝐽𝐾 𝑇 -JK(A)-JK(b/a) 

Nilai uji keberartian dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan: 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑆2 𝑟𝑒𝑔 

𝑆2(𝑆)
 

Uji keberartian regresi memiliki kriteria toalk hipotesis yaitu 

koefisien arah regresi tidak berarti jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > dari harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

berdasarkan taraf nyata yang dipilih (a = 0,05) dan dk yang 

bersesuaian dk pembilang (1) dan dk penyebut (n-2), maka regresi 

berarti. 

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas/kecendrungan X mempengaruhi Y dapat dilihat 

koefisien determinasi (𝑟2). Koefisien determinasi (𝑟2) dapat 

dicari dengan memanfaatkan besaran-besaran JK yaitu JK (T) 

menyatakan jumlah kuadrat total, JK (S) menyatakan jumlah 

kuadrat sisa. 

𝑟2 =  
𝐽𝐾 𝑇𝐷 −  𝐽𝐾(𝑆)

𝐽𝐾(𝑇𝐷)
=  

𝐽𝐾 𝑇 − 𝐽𝐾 𝐴 − 𝐽𝐾(𝑆)

𝐽𝐾 𝑇 − 𝐽𝐾(𝐴)
 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Prestasi yang dicapai oleh seorang siswa merupakan hasil akhir dari 

rangkaian proses belajar baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. Karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untk mengetahui berapa 

besar pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas Vb SDN 1 Ombe Baru kecamatan 

Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Ajaran 2015/2016. 

Pada penelitian ini menggambarkan adanya keeratan hubungan antara 

motivasi belajar tehadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu 



pengetahuan alam di kelas Vb SDN 1 Ombe Baru kecamatan Kediri Kabupaten 

Lombok Barat Tahun Ajaran 2015/2016. Dari hasil koefisien korelasi diperoleh 

nilai sebesar 0,520 dibandingkan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 0,413 berdasarkan taraf 

kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%) dan N= 23. Itu berarti, hubungan antara 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam memiliki hubungan yang positif. Hasil analisis data 

diperoleh bahwa model yang tergambarkan dalam persamaan regresi linear 

adalah Y = 3,7111 + 0,0802, ini berarti bahwa motivasi belajar dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam memiliki korelasi 

yang signifikan. 

Untuk mengetahui hubungan antara X dan Y adalah linear, dapat dilihat 

dari harga 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 7,84 , setelah dibandingkan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada taraf 

signifikan 5% yaitu 3,413. Ternyata 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sehingga dikatakan bahwa 

regresi yang diperoleh adalah signifikan. Dalam hal itu Ho ditolak dan Ha 

diterima dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di 

kelas Vb SDN 1 Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa besar 

pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

ilmu pengetahuan alam kelas Vb SDN 1 Ombe Baru kecamatan Kediri 

Kabupaten Lombok Barat Tahun Ajaran 2015/2016 adalah 27,1%, hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas Vb SDN 1 Ombe Baru 

kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dipengaruhi oleh faktor lain 

sebesar 72,9% baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal 

yang dimaksud adalah kemampuan belajar, kesiapan belajar, dan minat siswa 

dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Perlu disadari bahwa hasil belajar siswa 

juga bergantung pada motivasi belajar siswa itu sendiri terhadap mata pelajaran 

yang dipelajarinya. Sehingga dengan kata lain motivasi belajar memberikan 

manfaat yang baik bagi peningkatan hasil belajar siswa. 

 



4. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa ada pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa karena motivasi merupakan 

dorongan atau usaha yang dapat menyebabkan seseorang tergerak untuk 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. 

Seseorang yang memiliki motivasi terhadap suatu mata pelajaran akan 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. Sedangkan yang tidak memiliki 

motivasi akan sulit meningkatkan hasil belajarnya sehingga prestasi belajar 

tidak bisa diraih dengan maksimal. Selain dengan motivasi belajar yang 

kuat, kebiasaan belajar yang baik dan terarah juga memiliki peranan yang 

penting untuk mencapai suatu hasil belajar yang maksimal. Pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam di kelas Vb SDN 1 Ombe Baru kecamatan Kediri 

Kabupaten Lombok Barat Tahun Ajaran 2015/2016 sebesar 27,1% dan 

72,9% dipengaruhi oleh faktor lain baik bersifat internal maupun eksternal. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang 

diberikan sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan dapat memberikan motivasi belajar dan 

pembelajaran yang bervariasi agar siswa selalu merasa antusias belajar 

dan merasa senang pada mata pelajaran sehingga dapat menciptakan 

kebiasaan belajar yang baik dan terarah. 

2. Guru diharapkan mampu menyusun rencana belajar dengan sistematis, 

memanfaatkan media pembelajaran yang ada, penggunaan waktu 

belajar yang efisien, teknik belajar yang baik, dan kedisiplinan belajar 

akan dapat menjaga dan memupuk motivasi belajar siswa sehingga 

terwujud suatu kebiasaan belajar yang baik. 

3. Diharapkan dengan motivasi yang kuat akan mejadikan kebiasaan 

belajar siswa meningkat melalui bimbingan guru, dengan cara belajar 

berkelompok, menyelesaikan soal latihan bersama dengan teman-



teman, memecahkan soal-soal latihan yang dianggap sulit. Dengan 

demikian semakin baik kebiasaan belajar maka motivasi belajarpun 

akan tetap kuat, sehingga hasil belajar IPA akan semakin baik pula. 

4. Diharapkan orang tua dapat memberikan dukungan lebih kepada anak 

dalam kegiatan belajar khususnya di rumah, dengan cara memantau 

kegiatan belajarnya dan berupaya untuk membantu menjaga motivasi 

belajar dengan cara yang diinginkan anak. 

5. Disarankan kepada peneliti lain jika ingin melakukan penelitian yang 

terkait dengan motivasi belajar, maka telitilah motivasi belajar dari 

faktor eksternal. 
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