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ABSTRAK 

 

Ratih Dewi Puspitasari. Hubungan Antara IQ, Motivasi Belajar dan 

Pemanfaatan Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Hasil Belajar Kognitif 

Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Surakarta. Skripsi. Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juni 2012. 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara: 1) IQ 

dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012, 2) motivasi belajar dengan hasil belajar 

kognitif biologi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012, 3) pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran dengan hasil 

belajar kognitif biologi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 7 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi adalah seluruh 

siswa kelas X  SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Sampel 

diambil dengan teknik simple random sampling dengan jumlah  sampel sebanyak  

80 siswa. Teknik pengumpulan data hasil belajar kognitif dilakukan menggunakan 

metode dokumentasi, data IQ dengan metode tes, sedangkan data motivasi belajar 

dan pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran menggunakan metode angket. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda dengan 

SPSS 17.  

 Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara motivasi belajar dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X 

semester genap SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012, dengan 

sumbangan relatif sebesar 100% dan sumbangan efektif sebesar 6,8%. Hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara IQ dan pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran dengan hasil belajar 

siswa. Akan tetapi, pada penelitian ini IQ dan pemanfaatan sarana prasarana 

pembelajaran tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan hasil belajar 

kognitif biologi biologi siswa siswa kelas X semester genap SMA Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.  

Kata kunci:  IQ, motivasi belajar, pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran, 

hasil belajar kognitif biologi, regresi linier ganda 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Ratih Dewi Puspitasari. The Relationship Between IQ, Learning Motivation 

and Learning Facilities Utilization with Cognitive Learning Achievement of 

Biology of The First Grade Students of SMA Negeri 7 Surakarta. Thesis. 

Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. 

Juni 2012.  

The aim of this research is to know relationship between : 1) IQ  with the 

cognitive learning achievement of biology of the first grade students of SMA 

Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012, 2) learning motivation with the 

cognitive learning achievement of biology of the first grade students of SMA 

Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012, 3) learning facilities utilization 

with the cognitive learning achievement of biology of the first grade students of 

SMA Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012. 

This was a correlational research. The population were all of the first 

grade students of  SMA Negeri 7 Surakarta in academic year of 2011/2012. The 

sample was taken among 80 samples of student by using simple random sampling 

technique.  Documentation method was used to uncover student’s cognitive 

learning achievement,  IQ was measured by using test method, while learning 

motivation and learning facilities utilization was measured  by questionnaire. The 

obtained data was analysed using multiple regression analysis in SPSS 17. 

The result showed that there was a significant and positive correlation 

between learning motivation with the cognitive learning achievement of biology 

of the first grade students of SMA Negeri 7 Surakarta in academic year 

2011/2012, with  relative contribution was 100% and efective contribution was 

6,8%. The previous research showed that there was a significant and positive 

correlation between IQ and learning facilities utilization with student’s 

achievement. However, this research that showed that IQ and learning facilities 

utilization did not indicate the significant correlation with the cognitive learning 

achievement of biology of the first grade students of SMA Negeri 7 Surakarta in 

academic year 2011/2012. 

 

Keywords: IQ, learning  motivation, learning facilities utilization, cognitive 

learning achievement of biology, multiple regression analysis 

  

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses pencapaian tujuan yang di dalamnya 

terdapat interaksi dengan lingkungan. Interaksi akan membentuk pengalaman 

yang menghasilkan perubahan tingkah laku dan kemampuan-kemampuan tertentu 

yang dikenal sebagai hasil belajar (Aunurrahman, 2009; Sudjana, 2010). Belajar 

memiliki tiga komponen utama sesuai dengan pendapat Sardiman (1992) yaitu 

input, proses dan output. Input belajar dibedakan menjadi dua yaitu masukan alat 

dan masukan mentah. Masukan alat meliputi tenaga pengajar, fasilitas, kurikulum 

dan administrasi yang berfungsi sebagai alat pendukung terselenggaranya 

pembelajaran. Masukan mentah meliputi siswa dengan segala kondisi fisik dan 

psikis yang melekat pada diri siswa seperti inteligensi, minat, bakat, motivasi, 

kesehatan dan lain-lain. Kondisi input yang baik akan memperlancar proses 

pembelajaran sehingga akan mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan 

berupa hasil belajar. Proses belajar mencakup interaksi antara input (siswa) dan 

lingkungan, sedangkan hasil belajar yang diperoleh siswa merupakan produk  dari 

pembelajaran (output). Kualitas output sangat bergantung pada input dan proses 

belajar, dimana input dan proses belajar yang baik akan menghasilkan output 

berupa hasil belajar yang baik pula. 

Hasil belajar sebagai output pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga 

ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif merupakan 

ranah yang berhubungan dengan intelektual dan penalaran. Intelektual sangat 

berpengaruh pada ranah kognitif karena berhubungan dengan kemampuan 

berpikir seseorang yang berperan sebagai penentu keberhasilan pencapaian semua 

jenjang kognitif. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berhubungan dengan 

kemampuan bertindak dan keterampilan-keterampilan tertentu. Ranah afektif 

adalah ranah yang berhubungan dengan budi pekerti dan sikap. Ranah kognitif 

merupakan ranah yang paling menonjol seperti pendapat Sudjana (2010) karena 

merupakan kenampakan yang instan dalam memperlihatkan kemampuan siswa 



dalam menguasai suatu pelajaran tertentu. Ranah kognitif menurut Anderson dan 

Krathwohl (2010) terdiri dari enam kategori dimensi proses kognitif yaitu 

mengingat (remember), memahami (understand), mengaplikasikan (apply), 

menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate) dan mencipta (create). Jika 

keenam kategori tersebut dapat tercapai, secara umum keberhasilan pembentukan 

ranah kognitif dikatakan telah berhasil. 

Hamalik (2003) berpendapat bahwa di dalam diri siswa, terdapat banyak 

potensi yang siap berkembang. Potensi tersebut tentunya mencakup kemampuan 

berpikir, dimana masing-masing siswa akan memiliki kemampuan berpikir yang 

berbeda sehingga pencapaian jenjang belajar kognitif tiap siswa juga tidak sama. 

Oleh karena itu, hasil belajar kognitif yang dicapai siswa sebagai subjek 

pembelajaran akan berbeda pula. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Aunurrahman (2009) yang menyebutkan bahwa hasil belajar kognitif akan 

bervariasi sesuai dengan perbedaan kemampuan tiap siswa. Kemampuan berpikir 

mungkin merupakan faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar, namun 

dalam pencapaian hasil belajar, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran berupa hasil belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Slameto 

(1995) yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar secara 

umum dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang mencakup faktor 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor internal merupakan faktor yang berasal 

dari dalam diri seseorang mencakup faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), 

faktor psikologi (inteligensi, motivasi, bakat, minat, perhatian dan lain-lain) serta 

faktor kelelahan. Menurut Sudjana (2005), hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa (internal) sebesar 70% dan dipengaruhi lingkungan (eksternal) 

sebesar 30%. Akan tetapi, faktor eksternal dan internal akan saling berhubungan 

dan saling mendukung dalam pencapaian hasil belajar siswa. 

Inteligensi merupakan salah satu faktor internal yang secara umum 

dikenal dapat mempengaruhi hasil belajar. Dimyati dan Mudjiono (2002) 

berpendapat bahwa inteligensi merupakan keseluruhan kecakapan yang dimiliki 



seseorang sehingga dapat bertindak dan berpikir secara terarah dan baik. 

Inteligensi seseorang khususnya siswa dapat diukur melalui tes IQ. Intelligence 

Quotient (IQ) merupakan skor yang diperoleh dari tes inteligensi yang sudah 

distandarisasi atau sebagai ukuran tingkat kecerdasan seseorang yang berkaitan 

dengan usia mental dan usia sebenarnya (Syah, 2009). Inteligensi diketahui 

memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan belajar. Siswa dengan tingkat 

inteligensi tinggi lebih akan lebih berhasil dalam proses belajarnya jika 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki tingkat inteligensi rendah. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Syah (2009) yang menjelaskan bahwa inteligensi 

menentukan keberhasilan belajar siswa karena semakin tinggi inteligensi siswa 

maka semakin besar peluangnya dalam meraih sukses, begitu pula sebaliknya. 

Inteligensi dapat mempengaruhi capaian hasil belajar siswa karena dengan 

inteligensi yang tinggi maka segala permasalahan dalam belajar dapat 

terselesaikan dengan cepat dan tepat. Peran inteligensi dalam mempengaruhi hasil 

belajar siswa diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendapatkan 

hasil bahwa inteligensi siswa berkorelasi positif dengan hasil belajar siswa (Deary 

et.al, 2007; Laidra et.al, 2007; Hendriani, 2008). 

Motivasi merupakan faktor internal selain inteligensi yang juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. IQ yang tinggi sering tidak menghasilkan hasil 

belajar yang semestinya manakala motivasinya terukur rendah. Siswa yang 

memiliki motivasi tinggi akan memiliki keinginan untuk selalu melakukan 

kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan capaian hasil belajar. Hal tesebut 

sesuai dengan pendapat Hamalik (2003) yang menjelaskan bahwa motivasi 

menyebabkan perubahan energi dalam diri seseorang sehingga akan 

mempengaruhi kondisi psikologis dan emosinya sehingga menghasilkan  tindakan 

untuk mencapai tujuan. Motivasi dikenal juga sebagai dorongan untuk melakukan 

sesuatu sehingga apabila motivasi rendah maka tujuan belajar tidak dapat tercapai 

secara optimal. Siswa dengan kemampuan pemahaman dan kecerdasan yang 

cukup apabila didukung dengan motivasi yang tinggi maka akan memperoleh 

hasil belajar yang baik. Hal tersebut disebabkan  karena dengan motivasi, maka 

siswa akan merasa senang dan semangat sehingga lebih tahan dalam belajar 



dibanding dengan siswa yang memiliki motivasi rendah. Perasaan senang dan 

semangat yang muncul diakibatkan karena perubahan-perubahan emosi dalam diri 

sehingga menyebabkan dorongan untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi 

yang demikian dikenal sebagai motivasi belajar. Sardiman (1992) berpendapat 

bahwa motivasi belajar merupakan motivasi yang berperan dalam menumbuhkan 

rasa senang dan semangat dalam belajar. Terdapat dua macam motivasi yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik sering disebut 

motivasi murni dan merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri siswa, 

sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-

faktor dari luar  siswa (Syah, 2009). Faktor motivasi merupakan faktor yang 

diketahui sangat berhubungan dengan hasil belajar. Pendapat tersebut dikuatkan 

beberapa penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil bahwa motivasi memiliki 

hubungan positif dengan hasil belajar yang dicapai siswa dimana siswa dengan 

motivasi yang tinggi maka hasil belajarnya juga tinggi (Tella, 2007; Sukiniarti, 

2006; Wardiyati, 2006; Yunus dan Ali, 2009). 

Inteligensi dan motivasi belajar merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa (faktor internal). Faktor lain yang mempengaruhi capaian hasil 

belajar siswa dapat juga berasal dari luar diri (faktor eksternal) diantaranya adalah 

sekolah. Sekolah merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

hasil belajar siswa mengingat segala aktivitas belajar ada di sekolah. Sarana 

prasarana pembelajaran merupakan masukan alat yang berperan dalam menunjang 

keefektifan pembelajaran. Sarana merupakan sesuatu yang secara tidak langsung 

digunakan dalam proses kegiatan belajar-mengajar, sedangkan prasarana adalah 

segala sesuatu yang ada dan dibutuhkan sebelum adanya kegiatan belajar 

mengajar. Sarana prasarana dapat memberikan perannya terhadap hasil belajar 

siswa apabila ada perwujudan pemanfaatan yang baik dalam menunjang 

pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Hal tersebut sesuai 

dengan Dimyati dan Mudjiono (2002) yang berpendapat bahwa kelengkapan 

sarana prasarana pembelajaran bukan jaminan terselenggaranya proses belajar 

yang baik, namun pengelolaan yang sesuai harus dipikirkan untuk mendapatkan 

proses belajar yang baik. Apabila proses belajar berjalan dengan baik dan lancar, 



maka kegiatan belajar siswa akan lebih efektif dan capaian hasil belajar siswa 

akan maksimal. Pendapat tersebut sesuai dengan Aunurrahman (2009) yang 

menjelaskan bahwa pemanfaatan sarana prasarana yang baik dan maksimal akan 

menimbulkan suatu iklim belajar yang lebih kondusif bagi siswa sehingga 

penyerapan terhadap materi pelajaran akan lebih efektif. Peran pemanfaatan 

sarana prasarana pembelajaran terhadap hasil belajar siswa  diperkuat oleh 

penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan laboratorium 

dan alat-alat pembelajaran sebagai sarana prasarana pembelajaran berhubungan 

positif dengan hasil belajar siswa (Dahar dan Faize, 2011; Dahar dan Faize, 

2011). 

Inteligensi dan motivasi belajar dapat dikatakan sebagai cerminan 

keadaan seseorang yang menentukan pergerakan diri dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. Sedangkan pemanfaatan sarana prasarana yang ada akan melancarkan 

proses belajar mengajar siswa dalam pencapaian tujuan belajar yang berupa hasil 

belajar. Jika hasil belajar merupakan representasi tujuan, maka keadaan eksternal 

berupa sarana prasarana pembelajaran dan keadaan internal berupa inteligensi 

serta motivasi belajar merupakan faktor yang menentukan hasil belajar siswa, 

Penelitian korelasional dengan mengangkat IQ, motivasi belajar dan pemanfaatan 

sarana prasarana pembelajaran dapat digunakan untuk melakukan verifikasi 

hubungan ketiga variabel tersebut dengan hasil belajar secara lebih detail. 

Berdasarkan kajian tersebut akan diketahui variabel mana yang paling 

berhubungan dengan hasil belajar. Verifikasi atas hubungan ketiga variabel 

dengan hasil belajar siswa di bidang biologi dikaji dengan merumuskan judul 

penelitian yaitu HUBUNGAN ANTARA IQ, MOTIVASI BELAJAR DAN 

PEMANFAATAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DENGAN 

HASIL BELAJAR KOGNITIF BIOLOGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 7 

SURAKARTA. 

 

 

 

 



B. Perumusan Masalah 

Inteligensi dan motivasi belajar merupakan kondisi internal seseorang 

yang mempengaruhi hasil belajarnya. Inteligensi berperan sebagai dasar berpikir, 

sedangkan motivasi adalah dorongan dalam bertindak untuk mencapai tujuan 

belajar. Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor ekternal berupa sarana 

prasarana pembelajaran, karena dapat menunjang proses belajar terutama jika 

dimanfaatkan dengan baik. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara IQ dengan hasil belajar kognitif biologi siswa 

kelas X semester genap SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar kognitif 

biologi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012? 

3. Apakah ada hubungan antara pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran 

dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X semester genap SMA 

Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara IQ dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X 

semester genap SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar kognitif biologi siswa 

kelas X semester genap SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Hubungan antara pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran dengan hasil 

belajar kognitif biologi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui adanya hubungan antara IQ, motivasi belajar 

dan pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran terhadap mata pelajaran biologi 

dilihat dari hasil belajar kognitif biologi siswa. 

2. Guru 

Guru dapat mengetahui bahwa hasil belajar siswa tidak hanya 

berhubungan dengan satu faktor saja, namun banyak faktor yaitu di antaranya 

faktor internal berupa IQ dan motivasi belajar siswa serta faktor eksternal berupa 

pemanfaatan sarana prasarana yang telah disediakan.  Jadi guru dapat menyikapi 

permasalahan siswa terkait dengan ketiga faktor tersebut sehingga capaian hasil 

belajar biologi siswa akan tetap baik, misalnya dengan memaksimalkan 

pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan 

lancar. 

3. Siswa 

Siswa dapat mengetahui tingkat inteligensinya berdasarkan sertifikat 

hasil tes IQ yang didapatkan. Siswa juga dapat mengetahui pentingnya motivasi 

belajar dalam meningkatkan hasil belajar, sehingga siswa akan selalu berusaha 

untuk memiliki motivasi belajar tinggi terutama motivasi intrinsik. Selain itu 

siswa juga dapat mengetahui bahwa pemanfaatan sarana prasarana yang ada di 

sekolah sangat penting dalam meningkatkan hasil belajarnya. 

4. Instansi Pendidikan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang 

tingkat inteligensi, motivasi belajar siswa dan tingkat pemanfaatan sarana 

prasarana pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diadakan 

kebijakan khusus apabila terdapat siswa yang memiliki permasalahan inteligensi 

dan motivasi belajar  yang rendah. Informasi yang didapat mengenai tingkat 

pemanfaatan sarana prasarana di sekolah juga bisa dijadikan bahan koreksi untuk 

tercapainya proses pembelajaran yang baik. 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar 

kognitif biologi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012. 

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil 

belajar kognitif biologi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 7 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012, dengan sumbangan relatif sebesar 100% dan 

sumbangan efektif 6,8%. 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sarana prasarana 

pembelajaran dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X semester 

genap SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai sumber 

informasi  tentang faktor-faktor yang menentukan  hasil belajar siswa. Selain 

itu,  juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis dan dasar 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian secara praktis dapat digunakan sebagai informasi 

tentang tingkat inteligensi siswa dan masukan bagi guru untuk bahan 

pertimbangan dalam pembelajaran. Hasil penelitian juga bisa digunakan 

sebagai bahan koreksi terkait pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran agar 

lebih ditingkatkan lagi untuk memperoleh hasil belajar siswa yang lebih baik.   

 

 



C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka 

dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

belajar agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

b. Siswa yang memiliki IQ rendah hendaknya lebih mengoptimalkan diri 

dalam belajar dan senantiasa menumbuhkan motivasi belajar karena 

sumbangan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa cukup besar. 

c. Siswa yang memiliki IQ tinggi tetap harus meningkatkan belajarnya, 

karena IQ tinggi bukan jaminan untuk mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal. 

d. Siswa harus berusaha meningkatkan motivasi belajar karena dapat 

menciptakan perasaan senang dalam melakukan kegiatan belajar sehingga 

pencapaian hasil belajar maksimal. 

e. Siswa harus memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran yang telah 

disediakan sekolah, agar belajar lebih efektif dan lancar sehingga 

memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Bagi Guru 

a. Guru sebaiknya bisa memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

b. Guru sebaiknya memberikan  kegiatan-kegiatan yang dapat  menumbuhkan 

motivasi belajar siswa selama mengajar, agar siswa lebih semangat dan 

senang dalam mengikuti pelajaran. 

c. Guru sebaiknya lebih memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana 

pembelajaran guna memperlancar dan memudahkan pemahaman siswa 

selama pembelajaran. 

3. Bagi Instansi Pendidikan 

a. Sekolah hendaknya memberikan kebijakan khusus terkait siswa yang 

memiliki IQ, motivasi belajar dan hasil belajar yang rendah agar tetap 

semangat dalam belajarnya. 



b. Sekolah hendaknya memberikan pembinaan kepada guru-guru agar 

pemanfaan sarana prasarana pembelajaran lebih ditingkatkan guna 

mendukung pembelajaran. 


