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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup bangsa dan kualitas sumber daya manusia di 

Indonesia agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain serta 

mampu memenuhi tuntutan kehidupan lokal, nasional, dan global dengan 

meningkatkan dan mengembangkan potensi. Di zaman sekarang, dapat 

dikatakan bahwa pendidikan menjadi suatu kebutuhan primer setiap 

manusia, setiap manusia membutuhkan adanya pendidikan karena 

pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia sepanjang hayat. 

Pendidikan juga memiliki peran untuk mengembangkan dan 

memaksimalkan potensi yang ada di dalam setiap orang. Menurut undang-

undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Bab 1. Pasal 1. 

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 keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

 

Pengertian diatas menunjukan bahwa pendidikan memiliki fungsi 

untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan membentuk mental 

serta kepribadian peserta didik. Dinyatakan juga bahwa “pendidikan 

bertujuan mengembangkan 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 demokratis, serta betanggung jawab dalam rangka memcerdaskan
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kehidupan bangsa” (Oemar Hamalik, 2013). Hal ini menunjukan bahwa 

manusia tidak hanya dituntut mengembangkan potensi pendidikan untuk 

masa depan yang lebih baik, akan tetapi manusia juga dituntut untuk 

memperdalam pengetahuan tentang ilmu yang dapat menjadikan manusia 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, karena pendidikan dapat berperan untuk 

mengembangkan segala potensi yang ada pada diri siswa, dan juga 

pendidikan berperan sebagai penanaman nilai-nilai pengetahuan dan 

moral. Pendidikan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah 

pendidikan yang terstruktur  dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan 

pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Sekolah dasar merupakan salah satu pendidikan formal yang juga 

memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter peserta 

didik, dan juga membantu tugas perkembangannya dengan baik. Dalam 

dunia pendidikan, maka guru dapat dikatakan sebagai pemilik peran yang 

sangat kuat, karena guru merupakan pendidik yang profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Sekolah 

sebagai lembaga formal memiliki tugas dan kewajiban untuk mewujudkan 

pendidikan yang sesuai dengan tujauan pendidikan nasional, sehingga 
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diperlukannya guru profesional yang mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang nyaman dan kondusif.   

SDN Rembangkepuh adalah salah satu lembaga pendidikan formal 

tingkat dasar yang berada di Jl. Gaya Remaja, Rembang Kepuh Kec. 

Ngadiluwih Kab. Kediri. SDN Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih 

Kabupaten Kediri memiliki jumlah siswa laki-laki sebanyak 178 siswa, 

171 siswa perempuan dengan 12 rombongan belajar 

(http://sekolah.data.kemdikbud.go.id). Dalam observasi awal yang 

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 Desember 2016 di kelas 4A, 4B, 

5A, 5B, 6A, dan 6B ditemukan berbagai masalah dalam proses 

pembelajaran. Seperti siswa lebih sering mengobrol ketika pembelajaran 

berlangsung, siswa malas mencatat, datang terlambat, dan sebagainya. Hal 

tersebut yang menyebabkan siswa seringkali mengalami kesulitan-

kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang dampaknya akan 

berpengaruh kepada prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh dari hasil observasi 

awal oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa peran guru sebagai motivator 

siswa sangatlah dibutuhkan. Menurut Sudirman A.M (2011:75) “Motivasi 

belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan-kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu 

dapat tercapai.” Dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, siswa akan 

tergerak melakukan aktivitas belajar, maka siswa akan senantiasa 

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/
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memperhatikan pembelajaran sehingga akan mudah untuk mencapai 

prestasi belajar yang maksimal. 

Dalam hal ini guru harus berinovasi dan berusaha untuk selalu 

memberikan motivasi belajar bagi siswa, dan juga dapat mengkondisikan 

siswa ketika konsentrasi siswa mulai terpecah, sehingga dapat tercipta 

suasana pembelajaran yang menyenangkan dan siswa dapat lebih fokus 

dalam meneripa dan menyerap apa yang disampaikan, sehingga dapat 

berdampak dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dan meningkatkan 

prestasi belajar siswa 

Berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di atas maka peneliti 

mengambil judul “ Hubungan Motivasi Beajar Dengan Prestasi Belajar 

dan Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SDN Rembangkepuh Kec. 

Ngadiluwih Kediri”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan 

yang dapat diambil di dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi motivasi belajar pada siswa SDN Rembangkepuh 

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri? 

2. Bagaimana kondisi kesulitan belajar pada siswa SDN Rembangkepuh 

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri? 

3. Bagaimana prestasi belajar pada siswa SDN Rembangkepuh 

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri? 
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4. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa di SDN Rembangkepuh Kecamatan 

Ngadiluwih Kabupaten Kediri? 

5. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SDN Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih 

Kabupaten Kediri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi motivasi belajar pada siswa SDN 

Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri 

2. Untuk mengetahui kondisi kesulitan belajar pada siswa SDN 

Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri  

3. Untuk mengetahui kondisi prestasi belajar pada siswa SDN 

Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri  

4. Untuk mengetahui adakah hubungan motivasi belajar dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa di SDN Rembangkepuh Kecamatan 

Ngadiluwih Kabupaten Kediri  

5. Untuk mengetahui adakah hubungan motivasi belajar dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN Rembangkepuh 

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri 

 

 



6 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan terutama 

dalam dunia pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, sebgai saran dan masukan diharapkan dapat 

dijadikan untuk mengevaluasi kekurangan metode pembelajaran di 

dalam kelas sebagai upaya untuk menigkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan. 

b. Bagi guru, sebagai saran dan masukan agar kegiatan belajar dan 

mengajar yang dilakukan mengarah kepada pemahaman dan 

peningkatan hasil belajar.. 

c. Bagi peneliti, sebagai bekal kelak apabila menjadi pendidik dimasa 

mendatang, sebagai bahan belajar yang meningkatkan pengetahuan 

serta pengalaman. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mendapat gambaran yang jelas, maka diperlu dilakukan 

pembatasan masalah dalam penelitian ini agar persoalan penelitian dapat 

dikaji dengan mendalam. Penelitian ini dilakukan di kelas 4, 5, dan 6 SDN 

Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. 



7 

F. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu 

diberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Motivasi Belajar

Motivasi belajar adalah upaya atau usaha untuk menggerakkan atau

membangkitkan kekuatan mental seseorang untuk melakukan aktivitas

agar dapat mencapai tujuan belajar.

2. Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses pembelajaran yang

ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

3. Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah penilaian dari proses usaha belajar yang

dinyatakan dalam bentuk angka, maupun kalimat yang mencerminkan

pencapaian hasil belajar dari periode yang sudah ditententukan.


