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ABSTRAK

Afrisa Mustika Habsari. Hubungan Antara Kemampuan Memori dan
Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Biologi Ranah Kognitif Siswa SMA
Negeri 2 Madiun Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara: 1)
kemampuan memori dengan hasil belajar biologi ranah kognitif siswa SMA
Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2011/2012, 2) motivasi belajar dengan hasil
belajar biologi ranah kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran
2011/2012, 3) kemampuan memori dan motivasi belajar dengan hasil belajar
biologi ranah kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun tah.un pelajaran 2011/2012

Penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian
adalah seluruh siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2011/2012. Sampel
diambil dari 676 siswa dengan teknik stratified random sampling. Teknik
pengumpulan data kemampuan memori digunakan metode tes, sedangkan
motivasi belajar biologi diukur dengan metode angket, dan hasil belajar ranah
kognitif diambil dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah statistik analisis korelasi dan regresi dengan bantuan program
SPSS 16.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat hubungan yang
positif antara kemampuan memori dengan hasil belajar biologi ranah kognitif
siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajarn 2011/2012, 2) terdapat hubungan
yang positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar biologi ranah kognitif
siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajarn 2011/2012, 3) terdapat hubungan
yang positif antara kemampuan memori dan motivasi belajar dengan hasil belajar
biologi ranah kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajarn 2011/2012.
Masing-masing variable bebas, yaitu kemampuan memori dan motivasi belajar
memiliki kontribusi pada variable terikat, yaitu hasil belajar biologi ranah kognitif
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Students of SMA 2 Madiun in Academic Year of 2011/2012. Thesis. Surakarta:
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. July 2012.

The aims of the research were to find out the correlation between: 1)
memory ability with cognitive learning achievement of biology of student of
SMA Negeri 2 Madiun in academic year of 2011/2012, 2) learning motivation
with cognitive learning achievement of biology of student of SMA Negeri 2
Madiun in academic year of 2011/2012, 3) memory ability and learning
motivation with cognitive learning achievement of student of SMA Negeri 2
Madiun in academic year of 2011/2012.

This is a correlational research. The population taken were all of the
students of SMA Negeri 2 Madiun in academic year of 2011/2012. The sample
was taken among 676 samples of student using stratified random sampling
technique.  Documentation technique was used to uncover student’s cognitive
learning achievement and memory ability was measured by using test technique.
While learning motivation of biology was measured by using questionnaire
technique. The obtained data was analysed using linier regression analysis in
SPSS 16.

The results showed that (1) there was a positive correlation between
memory ability with cognitive learning achievement of biology of student of
SMA Negeri 2 Madiun in academic year of 2011/2012, 2) there was a positive
correlation between learning motivation with cognitive learning achievement of
biology of student of SMA Negeri 2 Madiun in academic year of 2011/2012, 3)
there was a positive correlation between memory ability and learning motivation
with cognitive learning achievement of biology of student of SMA Negeri 2
Madiun in academic year of 2011/2012. Each of independent variable, that is
memory ability and learning motivation has contribution to dependent variable,
that is cognitive learning achievement of biology.

Keywords: Memory ability, learning motivation, cognitive learning achievement
in biology, linier regression analysis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar merupakan hal yang inheren dalam pendidikan. Belajar dalam

pandangan psikologis dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh

perubahan tingkah laku, baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik

yang digunakan untuk memperoleh respon yang dibutuhkan untuk melakukan

proses interkasi dengan lingkungan secara efisien (Chasiyah, dkk: 2009). Dalam

proses belajar terdapat proses perubahan tingkah laku yang dapat dilihat melalui

tiga aspek utama yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses belajar

mengajar merupakan salah satu bagian dari belajar. Dalam proses tersebut

terdapat beberapa komponen yang berinteraksi di dalamnya, diantaranya adalah

guru dan siswa. Dalam proses belajar guru bertindak sebagai fasilitator sedangkan

siswa merupakan objek belajar. Pada proses tersebut sarana dan prasarana sekolah

merupakan komponen yang penting sebagai pendukung keberhasilan proses

belajar. Proses belajar dapat dikatakan berhasil apabila target yang telah disusun

sebelumnya sudah tercapai.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, faktor-faktor

tersebut dikelompokkan dalam dua jenis yaitu faktor internal dan eksternal

(Slameto: 2003). Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi belajar

siswa yang bersumber dari dalam dirinya, contohnya motivasi, minat, bakat, dan

kemampuan memori atau kemampuan mengingat. Selain faktor internal terdapat

faktor lain yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang

mempengaruhi belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa contohnya

lingkungan belajar, cara guru mengajar dan fasilitas belajar yang mendukung.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi belajar siswa adalah

motivasi. Motivasi adalah faktor internal yang dapat mengaktifkan, menuntun dan

mepertahankan perilaku secara waktu ke waktu (Slavin: 2009). Motivasi

memegang peranan yang penting dalam kegiatan belajar karena dengan motivasi

siswa dapat aktif dalam mengikuti pelajaran. Motivasi belajar masing-masing



siswa berbeda antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Motivasi belajar

siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya cita-cita, kemampuan

belajar, kondisi individu, dan kondisi lingkungan. Siswa yang memiliki motivasi

belajar tinggi akan berusaha untuk mengikuti kegiatan belajar sebaik mungkin,

sehingga dapat tercapai hasil belajar yang baik.

Selain motivasi belajar terdapat faktor internal lain yang dapat

mempengaruhi hasil belajar yaitu kemampuan memori. Memori dapat diartikan

sebagai ingatan. Ingatan merupakan proses menarik kembali informasi yang telah

didapat sebelumnya (Slameto: 2003). Sedangkan kemampuan menyimpan memori

dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menerima,

memasukkan informasi, menyimpan dan menimbulkan kembali hal-hal yang telah

diperoleh sebelumnya sesuai dengan keinginan.

Kemampuan memori dibagi dalam dua kategori yaitu kemampuan memori

jangka pendek dan kemampuan memori jangka panjang. Kemampuan memori

jangka pendek hanya bisa menyimpan informasi dalam jumlah dan peoride

terbatas. Sedangkan kemampuan memori jangka panjang memiliki kapasitas

penyimpanan yang tidak terbatas dimana ketika informasi masuk ke dalam

ingatan jangka panjang maka informasi tersebut dapat diingat selamanya atau

permanen. Kemampuan memori bersifat relatif, dimana masing-masing siswa

memiliki kemampuan memori yang berbeda-beda, yang dapat berpengaruh

terhadap hasil belajar secara berbeda pula.

Kemampuan memori memiliki peran penting dalam proses belajar,

khususnya dalam proses belajar yang berkaitan dengan mata pelajaran yang

memerlukan kemampuan menghafal atau kemampuan mengingat. Biologi adalah

salah satu mata pelajaran yang memerlukan kemampuan menghafal. Obyek kajian

dalam biologi mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi semua

makhluk hidup serta berbagai aspek kehidupan. Dalam pelajaran tersebut, siswa

banyak menjumpa istilah dalam pelajaran biologi yang tidak hanya perlu

dipahami tapi juga perlu diingat atau dihafalkan, sehingga kemampuan memori

siswa menjadi berpengaruh bagi hasil belajar biologi siswa. Penelitian mengenai



hubungan antara kemampuan memori dan hasil belajar siswa sampai saat ini

masih sedikit dijumpai, sehingga penelitian tersebut perlu dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Faktor internal berupa motivasi belajar berhubungan dengan hasil belajar

biologi siswa.

2. Faktor internal berupa minat berhubungan dengan hasil belajar biologi siswa.

3. Faktor internal berupa bakat berhubungan dengan hasil belajar biologi siswa.

4. Faktor internal berupa kemampuan memori berhubungan dengan hasil belajar

biologi siswa.

5. Faktor internal berupa cita-cita berhubungan dengan hasil belajar biologi

siswa.

6. Faktor internal berupa kemampuan belajar siswa berhubungan dengan hasil

belajar biologi siswa.

7. Faktor internal berupa kondisi siswa berhubungan dengan hasil belajar

biologi siswa.

8. Faktor eksternal berupa kondisi lingkungan belajar berhubungan dengan hasil

belajar biologi siswa.

9. Faktor eksternal berupa cara guru mengajar berhubungan dengan hasil belajar

biologi siswa.

10. Faktor eksternal berupa fasilitas belajar berhubungan dengan hasil belajar

biologi siswa.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara kemampuan memori dengan hasil belajar

biologi ranah kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran

2011/2012?



2. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar

biologi ranah kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran

2011/2012?

3. Apakah terdapat hubungan secara bersama-sama antara kemampuan memori

dan motivasi belajar dengan hasil belajar biologi ranah kognitif siswa SMA

Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2011/2012?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui:

1. Hubungan antara kemampuan memori dengan hasil belajar biologi ranah

kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2011/2012.

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

siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2011/2012.

3. Hubungan secara bersama-sama antara kemampuan memori dan motivasi

belajar dengan hasil belajar biologi ranah kognitif siswa SMA Negeri 2

Madiun tahun pelajaran 2011/2012.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai

berikut:

1. Bagi Siswa

 Siswa dapat mengetahui tingkat kemampuan memori dan motivasi belajar

mereka.

 Siswa dapat mengetahui hubungan antara kemampuan memori dan motivasi

belajar dengan hasil belajar biologinya.

2. Bagi Guru

 Memberikan masukan kepada guru akan pentingnya kemampuan memori

terhadap hasil belajar siswa, khusunya dalam mata pelajaran biologi yang di

dalamnya terdapat banyak materi yang perlu dihafalkan.



 Memberikan masukan kepada guru bahwa setiap siswa memiliki motivasi

belajar yang berbeda-beda, sehingga guru dapat lebih mengerti bagaimana

menyikapi perbedaan motivasi belajar yang ada dalam masing-masing diri

siswanya.

3. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengembangan

ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya

dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Madiun.



BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara kemampuan memori dengan hasil belajar biologi

ranah kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2011/2012,

dengan indeks korelasi 0,258, bentuk hubungan positif, semakin tinggi

kemampuan memori maka hasil belajar biologi ranah kognitif cenderung

semakin tinggi.

2. Terdapat hubungan antara motivasi belajar biologi dengan hasil belajar

biologi ranah kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran

2011/2012, dengan indeks korelasi 0,359, bentuk hubungan positif, semakin

tinggi motivasi belajar biologi maka hasil belajar biologi ranah kognitif

cenderung semakin tinggi.

3. Terdapat korelasi antara kemampuan memori dan motivasi belajar biologi

dengan hasil belajar biologi ranah kognitif siswa SMA Negeri 2 Madiun

tahun pelajaran 2011/2012, dengan indeks korelasi 0,000, bentuk hubungan

positif.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan

referensi pada penelitian sejenis.

2. Implikasi Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru

dalam memberikan pembelajaran biologi pada masing-masing kelas.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

instansi sekolah dalam meninjau pelaksanaan pembelajarn yang telah

diterapkan.



C. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dapat diajukan

saran sebagai berikut:

1. Bagi Siswa

Siswa SMA yang masih memiliki kemampuan memori dan motivasi

belajar biologi yang rendah harus berusaha dapat meningkatkan kemampuan

memori dan motivasi belajar biologi mereka agar hasil belajar biologi terutama

pada ranah kognitif dapat semakin meningkat.

2. Bagi Guru

a. Guru SMA dapat meningkatkan kemampuan memori siswanya dengan cara

melakukan beberapa pengulangan pada materi tertentu serta memberikan

variasi pada pembelajaran agar siswa tidak diam saja, sehingga hasil belajar

siswa khususnya ranah kognitif semakin meningkat.

b. Guru SMA dapat meningkatkan motivasi belajar siswanya dengan cara sering

memberikan dorongan yang positif bagi siswa dalam belajar, agar hasil belajar

siswa khususnya pada ranah kognitif semakin meningkat.

3. Bagi Sekolah

a. Kepala sekolah dapat menerapkan agenda-agenda khusus yang dapat

meningkatkan kemampuan memori, misalnya melalui program les untuk

mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan di dalam kelas.

b. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat menmacu motivasi

belajar siswanya.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan dengan mencari

seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil

belajar biologi di masing-masing jenjang kelas SMA, karena penelitian ini tebatas

pada mencari seberapa kuat hubungan antar variabel pada seluruh siswa SMA.


