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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan alat yang menentukan untuk mencapai 

kemajuan dalam segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina 

hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia. Pendidikan akan 

terasa gagal apabila tidak berhasil mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas (baik dari segi spiritual, intelegensi, dan skill). Untuk itu, 

perlu diusahakan peningkatan mutu pendidikan, supaya bangsa kita tidak terus 

bertahan pada status bangsa yang sedang berkembang tetapi bisa menyandang 

predikat bangsa maju dan tidak kalah bersaing dengan bangsa lain. 

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan definisi tersebut di atas diketahui bahwa orientasi 

pendidikan adalah untuk mendewasakan dan mematangkan peserta didik, 

sehingga akan menjadi sosok pribadi yang memiliki kemandirian dalam 

menghadapi berbagai persoalan baik yang muncul selama mengikuti proses 

pendidikan maupun yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 
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Prestasi belajar merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Seorang yang prestasinya tinggi dapat 

dikatakan berhasil dalam belajar. Prestasi belajar adalah tingkat pengetahuan 

sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi yang diterima. Menurut Tu’u, 

prestasi belajar siswa adalah perstasi belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran disekolah (Tu’u, 

2004:75). 

Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik yang berasal dari diri siswa (internal) maupun faktor 

yang berasal dari luar diri siswa (faktor eksternal), faktor internal diantaranya 

adalah minat, bakat, motivasi dan tingkat intelegensi. Sedangkan faktor 

eksternal diantaranya adalah motivasi orang tua, metode pembelajaran dan 

lingkungan. 

Salah satu faktor dari dalam diri siswa yang menentukan berhasil 

tidaknya siswa dalam proses belajar mengajar adalah motivasi. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak didalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar (Sardiman, 2006:75). Lebih lanjut Sardiman (2006:76) 

menyatakan bahwa ada faktor-faktor psikologi dalam belajar yang 

menyebabkan pembelajaran akan berhasil baik, jika didukung oleh faktor-

faktor psikologi dari peserta didik, salah satu faktor psikologi itu adalah 

motivasi. Hampir semua guru setuju akan pentingnya motivasi dalam proses 
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belajar mengajar, karena dapat menimbulkan kemauan, dan memberikan 

semangat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan motivasi itu dapat 

dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam 

diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar 

itu dapat tercapai 

Pentingnya motivasi belajar bagi siswa adalah untuk: (1) menyadarkan 

kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir, (2) menginformasikan 

tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya, (3) 

mengarahkan kegiatan belajar sehingga anak mengubah cara belajarnya lebih 

tekun, (4) membesarkan semangat belajar, seperti mempertinggi semangat 

untuk lulus tepat waktu dengan hasil yang memuaskan; dan (5) menyadarkan 

tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang 

bersinambungan, individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya 

sedemikian rupa hingga dapat berhasil (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 85). 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah tujuan dan 

metodologi penelitian yang digunakan, maka sebelum penelitian ini 

dilaksanakan perlu ada perumusan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap presatsi belajar siswa 

Kelas VI di SD Negeri Mojolangu 3 Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang akan dikembangkan dan ingin dicapai 

dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar siswa 

terhadap presatsi belajar siswa Kelas VI di SD Negeri Mojolangu 3 Kota 

Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis  

a. Bagui guru hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wacana 

yang positif dalam memberikan motivasi kepada siswa selama KBM 

berlangsung. 

b.  Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wacana yang positif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif sehingga dapat 

maningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Teoritis  

Untuk kajian Pendidikan Sekolah Dasar penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya kajian  penelitian motivasi dan prestasi belajar siswa dalam 

proses belajar.  
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1.5 Batasan istilah 

1) Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak yang menjadi kekuatan 

pada individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan seluruh 

tingkah laku sehingga diharapkan tujuan belajar dapat tercapai 

2) Motivasi intrinsik merupakan  kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan belajar tanpa ada pakasaan 

3) Motivasi Ektrinsik merupakan  motif-motif  yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. 

4) Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai oleh siswa yang 

tercermin dalam nilai rapor. Nilai rapor merupakan hasil pengolahan rata-

rata nilai ulangan umum, nilai ulangan harian, nilai pekerjaan rumah, dan 

tugas. 

5) Kelas merupakan tingkatan atau jenjang pertama pada pendidikan formal.
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