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Oleh : 

Asih Suminarti A210090207, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh fasilitas 
belajar terhadap prestasi belajar, 2) pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar, 3) pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI jurusan IPS 
MAN I Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 berjumlah 146 siswa dengan sampel 
sebanyak 105 siswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode angket yang 
telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan 
sumbangan relatif.  

Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y=54,502 + 0,409X1 + 0,164X2  , artinya prestasi belajar 
dipengaruhi oleh fasilitas belajar dan motivasi belajar. Berdasar analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) fasilitas belajar berpengaruh terhadap 
prestasi belajar. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
fasilitas belajar sebesar 3,207 sehingga thitung > ttabel atau 3,207 > 1.980 (α = 0,05). 
(2) motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel motivasi belajar sebesar  2.986 
sehingga thitung > ttabel atau 2.986 > 1.980 (α = 0,05). (3) fasilitas belajar dan 
motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar siswa kelas XI jurusan  ips MAN I Surakarta Tahum Ajaran 2012/2013. 
Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar  6,377 lebih besar 
dari Ftabel (3,09) pada taraf signifikansi 5%. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R2 
sebesar 0,111, berarti 11,1% prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh variabel 
fasilitas belajar dan motivasi belajar, sisanya sebesar 88,9% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: fasilitas, motivasi, prestasi   
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Pendahuluan 
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini 

semakin pesat. Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas, dengan begitu perkembangan yang ada dapat dikuasai, 

dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dikembangkan lebih baik lagi. 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 4 tentang sistem pendidikan 

nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 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 demokrasi serta bertanggung jawab.   
 

Keberhasilan pendidikan akan dicapai oleh suatu bangsa apabila ada 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Untuk itu 

pemerintah mengusahakan mutu pendidikan di tanah air, terutama pendidikan 

formal. Untuk menghasilkan output yang berkualitas dalam proses 

pendidikan sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya kegiatan belajar. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dapat diketahui dari prestasi 

yang dicapai oleh siswa, karena prestasi belajar merupakan hasil yang telah 

dikerjakan. 

Siswa yang berprestasi tinggi perlu untuk mempertahankan, bahkan 

meningkatkan prestasinya dalam belajar. Untuk mempertahankan prestasi 

yang tinggi atau meningkatkan prestasi dalam belajar dibutuhkan adanya 

fasilitas yang memadai dalam belajar. 

Fasilitas dalam belajar sangat penting dan berguna bagi siswa, karena 

dengan adanya fasilitas yang ada siswa dapat belajar dengan baik dan siswa 

menjadi lebih efektif dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh sekolah 

maupun fasilitas yang diberikan oleh orangtuanya. Tidak hanya fasilitas yang 

ada disekolahan saja tetapi juga berupa fasilitas dirumah untuk belajar 

dirumah dengan apa yang sudah didapatkan disekolah. 
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Menurut Arikunto (2000 : 37 ), “Fasilitas belajar adalah segala sesuatu 

yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha”. Dengan 

adanya fasilitas yang ada dan digunakan siswa diharapkan memberikan 

pembelajaran yang efektif dan efesien yang bisa dimanfaatkan oleh siswa 

untuk belajar dan menghasilkan prestasi yang tinggi. Diharapkan siswa 

mampu menggunakan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya dan bisa 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam belajar disamping perlu adanya 

fasilitas belajar juga dibutuhkan suatu motivasi tersendiri agar keinginan 

belajar dapat tercapai. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau 

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. 

Hasil atau prestasi belajar akan optimal bila ada motivasi yang tepat. 

Disini peran guru sangat penting, bagaimana guru melakukan usaha-usaha 

untuk dapat menumbuhkan dan memberi motivasi agar anak didiknya belajar 

dengan baik. 

Menurut Slameto (2003:78), “motivasi adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. 

Perubahan tingkah laku terjadi karena adanya kecakapan baru dan 

kemampuan yang diperoleh seseorang bukan karena adanya proses 

pertumbuhan melainkan karena adanya kegiatan belajar. Kemampuan dan 

kecakapan tersebut meliputi perbuatan verbal, lisan maupun tulisan, 

keterampilan mekanikal, klerikal atau problem solving yang bertahan 

beberapa waktu dan yang secara langsung dapat diukur/dinilai dengan 

menggunakan kajian tes yang telah ditentukan. 

Berbagai usaha telah dilakukaan oleh pengelola pendidikan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa atau perserta didik, baik pendidikan 

formal maupun non formal. langkah ini merupakan langkah awal untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  “PRESTASI BELAJAR SISWA 

DITINJAU DARI FASILITAS BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS XI JURUSAN 

IPS MAN I SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013” 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh nilai variabel fasilitas belajar dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar dan pada penyajian datanya melibatkan 

perhitungan atau angka. 

Subjek penelitian adalah siswa MAN I Surakarta tahun ajaran 

2012/2013 dengan jumlah 146 siswa, sedangkan objek penelitiannya adalah 

fasilitas belajar siswa, motivasi belajar siswa, dan prestasi belajar siswa. 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Februari. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI ips MAN I 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013, sampel yang diambil sebanyak 105 siswa. 

Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, data yang 

diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya sudah 

diujicoba dengan uji validitas dan reliabilitas. Subjek uji coba angket adalah 

20 siswa yang bukan anggota sampel, tetapi dalam populasi yang sama 

dengan subjek penelitian. Uji instrumen analisis yang digunakan adalah uji 

validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji 

linearitas. Teknik analisis data yaitu analisis regresi ganda, uji F, uji T, 

sumbangan efektif dan sumbangan relatif.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Uji validitas dilakukan dengan rumus product moment, yaitu dengan 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor totalnya. Dari hasil 

perhitungan uji validitas terhadap angket, item angket dinyatakan valid 

jika harga rxyitem angket lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi 
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()=5% yaitu sebesar 0,444. Dari hasil uji validitas dapat dinyatakan 

bahwa  pertanyaan dalam angket ini sahih dan dapat dipercaya untuk 

mengambil data penelitian. 

2. Uji reabilitas angket menggunakan rumus alpha. Hasil uji reabilitas 

terhadap angket memperoleh koefisien reliabilitas (r11) masing-masing 

fasilitas belajar sebesar 0.860 dan motivasi belajar 0.885. Harga r11 untuk 

semua variabel lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu 

sebesar 0.444 sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel (andal). 

3. Uji prasyarat analisis 

a. Uji normalitas data 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Nilai 

Probabilitas 

Taraf 

Signifikansi 

Keputusan 

Fasilitas Belajar 

Motivasi Belajar 

.200 

.144 

0.05 

0.05 

Normal 

Normal 

 

Dari hasil perhitungan uji normalitas, seluruh nilai probabilitas 

lebih besar dari 0.05 sehingga data tersebut dinyatakan berdistribusi 

normal atau mempunyai sebaran data normal. 

b. Uji linearitas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat berupa garis lurus (hubungan 

linier). 

1) Uji Linieritas Fasilitas Belajar (X1) terhadap Prestasi Belajar 

Siswa (Y) 

Dari hasil analisis data diperoleh harga Fhitung sebesar 0,861, 

harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 

(α) = 5% dan derajat bebas (25;78) sebesar 1,65. Hasilnya 

adalah 0,861<1,65, dan dibandingkan dengan taraf signifikan 

(α) = 5%. Hasilnya 0,680 > 0.05 jadi regresi variabel fasilitas 
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belajar terhadap prestasi belajar adalah regresi linier atau 

berupa garis lurus  

2) Uji Linieritas Motivasi Belajar (X2) terhadap Prestasi Belajar 

Siswa (Y) 

Dari hasil analisis data diperoleh harga Fhitung sebesar 0,931, 

harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 

(α) = 5% dan derajat bebas (16;87) sebesar = 1,77. Hasilnya 

adalah 0,931<1,77 dan dibandingkan dengan taraf signifikan 

(α) = 5%. Hasilnya 0,519>0.05 jadi regresi variabel motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar adalah regresi linier atau 

berupa garis lurus Analisis regresi linier ganda 

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Ganda 

 

 

 

 

 

 

Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier 

ganda sebagai berikut Y = 54,502 + 0,409X1 + 0,0164X2, artinya prestasi 

belajar dipengaruhi oleh fasilitas belajar dan motivasi belajar. Berdasar 

analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Fasilitas belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 

perhitungan thitung untuk variabel fasilitas belajar sebesar 3,207 sehingga 

thitung > ttabel atau 3,207 > 1.980 (α = 0,05). (2) Motivasi belajar 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan 

hasil perhitungan thitung untuk variabel motivasi belajar sebesar 2,986 

sehingga thitung > ttabel atau 2,986 > 1.980 (α = 0,05) (3) Fasilitas belajar dan 

motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa MAN I Surakarta Tahum Ajaran 2012/2013. 

 koefisien thitung Signifikansi 

Konstanta 54,502   

Fasilitas Belajar 0,409 3,207 0,002 

Motivasi Belajar 0,164 2,986 0,184 

R2 0,111   

F Statistik 6,377  0,002 
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Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 

6,377 lebih besar dari Ftabel (3,09) pada taraf signifikansi 5%. (4) Hasil 

perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0.111. Dari hasil perhitungan diketahui 

bahwa variabel fasilitas belajar memberikan sumbangan relatif sebanyak 

63,35% dan sumbangan efektif 7,0%. Variabel motivasi belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar 37,07% dan sumbangan efektif 

4,1%. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas belajar dan motivasi 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari persamaan hasil regresi sebagai berikut: Y = 54,502 + 0,409X1 + 

0,164X2. 

Hasil uji hipotesis pertama yaitu ”ada pengaruh yang signifikan 

fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa”. Berdasarkan perhitungan 

hasil uji t regresi memperoleh thitung variabel fasilitas belajar (X1) sebesar 

3,207 lebih besar dari ttabel (1,980) pada taraf signifikansi 5%. Dengan hasil 

perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif, variabel fasilitas 

belajar memberiakan sumbangan relatif sebesar 63,35% dan sumbangan 

efektif sebesar 7,0%. Hal ini berarti fasilitas belajar berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa. Artinya semakin tinggi fasilitas belajar, 

maka semakin tinggi prestasi belajar siswa. Sebaliknya semakin rendah 

fasilitas belajar, maka semakin rendah prestasi belajar. 

Hasil uji hipotesis kedua yaitu ”ada pengaruh yang signifikan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa”. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji t regresi memperoleh thitung variabel motivasi belajar (X2) 

sebesar 2,986 lebih besar dari ttabel (1,980) pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan hasil perhitungsn sumbangan efektif dan sumbangan relatif, 

variabel motivasi belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 37,07% 

dan sumbangan efektif sebesar 4,1%. Hal ini berarti motivasi belajar 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Artinya semakin tinggi 



7 
 

motivasi belajar, maka semakin tinggi prestasi belajar siswa. Sebaliknya 

semakin rendah motivasi belajar, maka semakin rendah prestasi belajar 

siswa. 

Pengujian hipotesis ketiga yaitu ”ada pengaruh yang signifikan 

fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa”. 

Berdasarkan perhitungan  uji F memperoleh nilai Fhitung > Ftabel 

(6,377>3,09) pada taraf signifikansi 5%, maka fasilitas belajar dan 

motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa. Dengan total sumbangan efektif variabel fasilitas 

belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa sebesar 11,1%. 

Sedangkan sisanya 88,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti, misalnya kecerdasan, bakat, semangat, kompetensi mengajar guru, 

lingkungan fisik siswa, kedisiplinan belajar siswa dan variabel lainnya 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis regresi linier ganda diperoleh persamaan Y = 54,502 + 

0,409X1 + 0,164X2  yang artinya prestasi  belajar dipengaruhi oleh 

fasilitas belajar dan motivasi belajar siswa. 

2. Fasilitas belajar siswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

siswa. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung variabel 

fasilitas belajar (X1) sebesar 3,207 lebih besar dari ttabel (1,980) pada 

taraf signifikansi 5%. 

3. Motivasi belajar siswa bepengaruh pada prestasi belajar siswa. Hal ini 

terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung variabel motivasi 

belajar (X2) sebesar 2,986 lebih besar dari ttabel (1,980) pada taraf 

signifikansi 5%. 

4. Fasilitas belajar dan motivasi belajar secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti 
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dari hasil uji F yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel (6,377> 3,09) pada 

taraf signifikansi 5%. 

5. Hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan bahwa kontribusi 

fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa adalah sebesar 7,0% dan 

variabel motivasi belajar memberikan kontribusi terhadap prestasi 

belajar sebesar 4,1% sehingga total sumbangan fasilitas belajar dan 

motivasi belajar dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah 

sebesar 11,1%. Dalam penelitian ini variabel fasilitas belajar dan 

motivasi belajar memiliki kontribusi yang cukup kecil terhadap 

prestasi belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan fasilitas belajar 

dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MAN 1 

Surakarta, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Hasil penenlitian ini menunjukan bahwa fasilitas belajar dan 

motivasi belajar mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar 

sebesar 11,1%. Hal ini dapat menjadi bahan masukan bagi siswa agar 

menggunakan fasilitas belajar yang ada disekolah mapun dirumah 

dengan semaksimal karena dengan adanya fasilitas belajar dapat 

membantu siswa dalam memperlancar aktivitas belajarnya dengan 

baik dan kondusif. Sedangkan siswa juga harus meningkatkan 

motivasi yang ada dalam diri siswa karena motivasi merupakan unsur 

instrinsik yang ada dalam diri siswa sehingga mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

2. Bagi guru 

Guru hendaknya memberikan rangsangan terhadap siswa agar 

siswa mempunyai keinginan yang tinggi dalam proses pembelajaran, 

menyediakan fasilitas-fasilitas yang mungkin diperlukan oleh siswa, 

memberikan metode-metode pembelajaran serta diberi motivasi agar 

prestasi belajar siswa menjadi tinggi serta memberikan penghargaan 
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bagi siswa seperti pujian sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa.  

3. Bagi Kepala Sekolah 

Sebaiknya sekolah memeberikan fasilitas yang cukup dan 

memadai, sehingga siswa merasa nyaman dan mempunyai fasilitas 

belajar mengajar yang ada, siswa juga tidak akan susah-susah dalam 

menggunakan fasilitas yang ada disekolahan. Dengan adanya fasilitas 

yang memadahi disekolahan siswa menjadi nyaman dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar.  

4. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian 

dengan populasi yang lebih luas dan memperhatikan faktor lain yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Dalam penelitian ini variabel fasilitas 

belajar dan motivasi belajar memiliki kontribusi yang cukup kecil 

terhadap prestasi belajar, sedangkan motivasi belajar merupakan 

komponen yang cukup penting dalam kegiatan belajar. Bagi peneliti 

selanjutnya disarankan untuk meninjau ulang variabel motivasi belajar 

dalam penelitianya terhadap prestasi belajar. 
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