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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dalam kehidupannya dapat dipastikan memiliki motivasi 

yang dapat diartikan bahwa sebagai dorongan untuk melakukan suatu tindakan 

yang dikaitkan dengan motivasi berlajar yang berperan sebagai penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan, dan menyeleksi  

perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Motivasi belajar sangat 

diperlukan agar kegagalan dalam belajar tidak terjadi, dan kemampuan seseorang 

dapat dikembangkan secara optimal. 

Sukadji dalam (Wijaya, 2008:29) motivasi belajar merupakan tenaga 

dorong selama proses belajar untuk mencari dan menemukan informasi mengenai 

hal-hal yang dipelajari, menyerap informasi dan mengelolanya, mengubah 

informasi yang didapat menjadi suatu hasil serta menerapkan hasil ini dalam 

kehidupan. Adanya motivasi belajar pada seseorang ditandai oleh tanggung jawab, 

tekun terhadap tugas, berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas, tidak mudah 

menyerah, memiliki sejumlah usaha, bekeja keras, memperhatikan umpan balik, 

waktu penyelesaian tugas dengan tidak menunda, dan menetapkan tujuan yang 

realistis (Wijaya, 2008:67). 

Motivasi merupakan suatu proses dalam diri manusia untuk bergerak 

menuju tujuan yang dimiliki, atau bergerak menjauh dari situasi yang tidak 

menyenangkan (Wade, 2008:45). Menurut Sbortell dan Kaluzny dalam 

(Nursalam, 2008:55) motivasi adalah perasaan atau pikiran yang mendorong 
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seseorang melakukan pekerjaan atau menjalankan kekuasaan terutama dalam 

berperilaku. Motivasi diri remaja dalam bidang akademik sering kali menjadi 

momok yang menakutkan. Namun jika hal itu tidak diantisipasi dengan kemauan 

yang kuat maka tidak akan mampu memotivasi dirinya sendiri. Pengertian 

motivasi menurut Ernest dalam Mangkunegara (2006:94) motivasi adalah 

“Kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara 

perilaku yang berhubungan dengan kondisi seseorang”. 

Adapun motivasi menurut Mathis dan Jackson (2006:89), “Motivasi 

merupakan hasrat didalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan untuk suatu hal 

mencapai tujuan. Maka, motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan pada 

tujuan, dan itu jarang muncul dengan sia-sia”. 

Azwar dalam (Fajri, 2008:77) pemberian tes atau ujian bertujuan untuk 

mengetahui perubahan tingkah laku, baik potensial maupun aktual dan kecakapan 

baru yang dicapai oleh seseorang setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

Demikian pula yang terjadi pada seorang siswa, seringkali siswa menganggap 

ujian sebagai momok sehingga timbul kecemasan ketika harus menghadapi ujian. 

Hal tersebut disebabkan karena adanya persepsi yang kuat dalam diri seorang 

siswa pada umumnya dimana nilai ujian yang baik merupakan tanda kesuksesan 

belajar sedangkan nilai ujian yang rendah merupakan kegagalan dalam belajar. 

SD Muhammadiyah 4 Batu merupakan sekolah yang berprestasi dan 

menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Batu, karena sekolah ini telah 

mendapatkan penghargaan Adiwiyata yaitu merupakan program peduli 

lingkungan dan sebagai lembaga berbasis religius. Mulai dari proses 
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pembelajaran, prestasi maupun fasilitasnya, menunjukkan kelayakannya sebagai 

SSN (Sekolah Standart Nasional). Apalagi, perilaku dan penerapan program 

pendidikannya selalu berpedoman dasar pada Al-Qur’an dan Al-Hadits sehingga 

membuat sekolah ini makin diminati oleh masyarakat. SD Muhammadiyah 4 Batu 

merupakan ilustrasi sebuah lembaga pendidikan yang berperadapan tinggi 

sehingga selain mengedepankan pendidikan formal juga pendidikan agama 

menjadi salah satu  program di sekolah tersebut.  

Berbagai fasililitas fisik juga telah disediakan untuk mendukung kegiatan 

proses belajar mengajar disekolah tersebut, dengan harapan dapat meningkat 

motivasi siswa untuk belajar. Namun demikian, permasalahan yang sering dialami 

oleh siswa yaitu tingkat kecemasan yang dialami oleh siswa terutama ketika akan 

menghadapi ujian. Motivasi pada dasarnya merupakan dorongan dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan harapan 

atau keinginannya. Motivasi juga menjadi daya penggerak untuk menjalankan 

ketentuan yang ditetapkan oleh seseorang sehingga permasalahan yang terjadi dari 

aktivitas yang dilakukan dapat diminimalkan, dimana salah satunya yaitu 

mengenai kecemasan. 

Pada dasarnya kecemasan yang dirasakan belum tentu terjadi, dengan 

demikian rasa cemas sebenarnya suatu ketakutan yang diciptakan sendiri. Hampir 

dalam segala hal, individu yang mengalami kecemasan selalu merasa khawatir 

dan takut. Jadi kecemasan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan seseorang 

merasa tidak nyaman dan serba salah sehingga tidak dapat melakukan aktivitas 

secara maksimal. Kecemasan merupakan kondisi mental seseorang yang terjadi 

karena adanya tantangan, tekanan, dan tuntutan untuk mencapai tujuan tertentu 
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(Akuntono, 2012:66). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin menguji 

tentang “Hubungan Kecemasan dan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD 

Muhammadiyah 4 Batu” 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu kecemasan yang terjadi 

pada seorang siswa sering dialami dan kondisi ini sering mempengaruhi motivasi 

belajar dari seorang siswa tersebut. Apabila seorang siswa tidak mampu untuk 

mengendalikan terjadinya kecemasan maka motivasi belajar akan mengalami 

penurunan, namun demikian apabila seorang siswa dapat mengendalikan 

terjadinya kecemasan maka dapat meningkatkan motivasi belajar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian dapat 

diuraian sebagai berikut: 

1. Bagaimana  kecemasan siswa kelas V SD Muhammadiyah 4 Batu?  

2. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 4 Batu? 

3. Bagaimana hubungan antara kecemasan dan motivasi belajar siswa kelas 

V SD Muhammadiyah 4 Batu? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kecemasan siswa kelas V 

SD Muhammadiyah 4 Batu 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat motivasi belajar siswa 

kelas V SD Muhammadiyah 4 Batu 
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3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara kecemasan dan 

motivasi belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 4 Batu 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang pendidikan hasil penelitian ini 

akan memberikan kontribusi ilmiah, sumbangan sebagai wacana pemikiran dan 

informasi serta menambah wawasan pengetahuan psikologi khususnya hubungan 

antara kecemasan dengan motivasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang hubungan antara kecemasan dan motivasi belajar, sehingga 

subyek penelitian mampu memahami faktor-faktor yang berperan 

penting dalam meningkatkan prestasi belajar. 

b. Bagi guru, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk meningkatkan motivasi belajar dengan 

mengendalikan tingkat kecemasan siswa. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

untuk menetapkan kebijakan yang tepat terkait dengan upaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan masukan yang positif untuk dilakukan pengembangan. 
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F. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kecemasan

Kecemasan siswa adalah bentuk kecemasan dialami oleh seorang siswa

terkait dengan bidang akademik dalam menghadapi ujian.

2. Motivasi Belajar

Motivasi belajar adalah daya penggerak yang terdapat dalam diri

seseorang karena pengaruh lingkungan yang dapat membuat seseorang

melakukan kegiatan belajar.


