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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yakni motivasi untuk belajar. 

Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran berbagai upaya dilakukan 

yaitu dengan peningkatan motivasi belajar. Dalam hal belajar siswa akan 

berhasil kalau dalam dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar dan 

keinginan atau dorongan untuk belajar, karena dengan peningkatan motivasi 

belajar maka siswa akan tergerak, terarahkan sikap dan perilaku siswa 

dalam belajar. 

Motivasi belajar terkandung adanya cita-cita atau aspirasi siswa, 

ini diharapkan siswa mendapat motivasi belajar sehingga mengerti dengan 

apa yang menjadi tujuan dalam belajar. Disamping itu, keadaan siswa yang 

baik dalam belajar akan menyebabkan siswa tersebut bersemangat dalam 

belajar dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik, kebalikan dengan 

siswa yang sedang sakit, ia tidak mempunyai gairah dalam belajar 

(Mudjiono, 2002:98). 

Dalam motivasi belajar terkandung adanya cita-cita atau aspirasi 

siswa, ini diharapkan siswa mendapat motivasi belajar sehingga mengerti 

dengan apa yang menjadi tujuan dalam belajar, disamping itu keadaan siswa 

yang baik dalam belajar akan menyebabkan siswa tersebut semangat dalam 
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belajar dan mampu menyesuaikan tugas dengan baik, kebalikannya siswa 

yang sedang sakit dia tidak mempunyai gairah dalam belajar (Mujidjiyono, 

2012:98). 

Lemahnya motivasi atau tidak adanya motivasi belajar akan 

melemahkan kegiatan, sehingga mutu hasil belajar menjadi rendah. Oleh 

karena itu, motivasi belajar siswa kelas awal perlu diperkuat terus menerus. 

Sehingga hasil belajar yang diraihnya dapat optimal. Motivasi belajar yang 

dimiliki oleh siswa-siswi kelas 5 dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat 

berperan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

tertentu (Nashar.2014:11). 

Siswa yang memiliki motivasi belajar akan dibarengi dengan 

kegiatan belajar yang baik. Menurut Aunurrahman (2012:180) siswa yang 

memiliki motivasi belajar akan tampak melalui kesungguhan untuk terlibat 

di dalam proses pembelajaran, antara lain nampak melalui keaktifan 

bertanya, mengemukakan pendapat, menyimpulkan pembelajaran, mencatat, 

membuat resume, mempraktekkan sesuatu, mengerjakan latihan-latihan dan 

evaluasi sesuai dengan ketentuan pembelajaran. 

Pada aktivitas pembelajaran sendiri, motivasi individu diwujudkan 

dalam bentuk ketahanan dan ketekunan dalam pembelajaran. Kesungguhan 

dalam menyimak isi pembelajaran, kesungguhan dan ketelatenan dalam 

mengerjakan tugas dan sebagainya. Sebaliknya siswa-siswa yang tidak atau 

kurang memiliki motivasi, umumnya kurang mampu bertahan untuk 

pembelajaran lebih lama, kurang sunguh-sunguh di dalam mengerjakan 
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tugas. Sikap yang kurang positif di dalam pembelajaran ini semakin nampak 

ketika tidak ada orang lain (guru, orang tua) yang mengawasinya 

(Kiswoyowati, 2011:124). Kondisi ini menjadi hal penting untuk dilakukan 

suatu analisis terkait dengan motivasi belajar siswa. 

Siswa–siswi kelas awal tersebut akan memahami apa yang dipelajari 

dan dikuasai serta tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Siswa 

menghargai apa yang telah dipelajari sehingga merasakan kegunaannya di 

dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Siswa yang 

bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil 

belajar yang lebih tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya semakin 

tinggi intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil 

balajar yang diperolehnya.  

Banyak bakat siswa tidak berkembang karena tidak memilki 

motivasi yang sesuai dengan bakatnya itu, apabila siswa itu memperoleh 

motivasi sesuai dengan bakat yang dimilikinya, maka tercapailah motivasi 

belajar siswa kelas awal yang tinggi dan tidak terduga dan menghasilkan 

sebuah keberhasilan. Keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran dapat 

mempengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor tujuan, faktor 

peserta didik, faktor pendidik, faktor bahan dan alat evaluasi pembelajaran, 

serta faktor suasana evaluasi (Djamarah, 2011:105).  

Faktor peserta didik terdiri dari beberapa aspek diantaranya 

psikologis anak, bilogis anak, intelektual anak, minat atau kesenangan 

terhadap pelajaran, dan cara belajar anak. Menurut Sun Haji (2013:51) 
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menjelaskan salah satu faktor psikologis yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan kegiatan pembelajaran adalah memotivasi belajar. Rendahnya 

motivasi belajar siswa bisa berakibat pada rendahnya prestasi belajar siswa. 

Motivasi belajar siswa yang rendah dapat dilihat dari rendahnya minat 

dalam mengerjakan tugas, cepat putus asa atau menyerah ketika menemukan 

kesulitan, kurang mampu bekerja secara mandiri, dan kurang senang 

bertanya atau berpendapat serta tidak mampu mempertahankan pendapat 

(Sardiman, 2011:81). 

Dari sembilan anak pada kelas 5 SDN II Donowarih Malang 

tersebut, mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing pada 

motivasi belajar siswa di kelas dari segi motivasi memiliki motivasi belajar 

dalam tingkatan yang berbeda-beda. Kondisi yang dapat diamati mengenai 

motivasi belajar siswa yaitu para siswa belum memiliki fokus pada materi 

yang disampaikan oleh guru karena siswa mengangap pelajaran tersebut 

tidak perlu. Menurunnya motivasi belajar siswa juga terjadi karena guru 

atau pengajar tidak melakukan variasi dalam penyampaian materi 

pembelajaran yang dilakukan sehingga siswa merasakan adanya kebosanan 

ketika mengikuti pelajaran. 

Kurangnya motivasi belajar siswa juga terlihat pada kurangnya 

kehadiran siswa pada waktu belajar tambahan, mengulurulur waktu belajar, 

dan kurang memanfaatkan waktu luang untuk belajar di perpustakaan serta 

tidak semua siswa mempunyai buku yang diwajibkan sekolah. Begitu juga 

halnya siswa kurang memanfaatkan sarana yang tersedia di sekolah untuk 
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mengunjungi perpustakaan untuk belajar dan jarang siswa memanfaatkan 

laboratorium. Dengan kata lain, gedung dan fasilitas laboratorium dan 

perpustakaan yang tersedia belum difungsikan sebagaimana mestinya. Maka 

dari itu permasalahan ini perlu diteliti untuk bisa mendeskripsikan beberapa 

motivasi belajar anak dari kelas 5, faktor apa saja yang mempengaruhi 

memotivasi serta strategi yang diberikan guru dalam memotivasi belajar 

siswa kelas awal tersebut.  

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan pebelitian yang berjudul “Analisis Motivasi Belajar Siswa 

papa Kelas Lima di SDN II Donowarih Malang Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut 

 1) Bagaimanakah motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih 

Malang ? 

 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas 5 di 

SDN II Donowarih Malang? 

 3) Strategi apa saja yang diberikan guru untuk memotivasi belajar siswa 

kelas 5 di SDN II Donowarih Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut  
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1) Mendeskripsikan motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih 

Malang. 

 2) Mengumpulkan data faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang 

 3) Mengetahui strategi yang diberikan oleh guru untuk memotivasi 

belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritik 

dan manfaat praktis.Manfaat teoritik yang ingin dicapai melalui penelitian 

ini adalah sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang motivasi 

belajar siswa pada kelas 5 di SDN II Donowarih Malang.  Adapun manfaat 

praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

guru,bagi siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang dan bagi peneliti 

yaitu sebagai berikut : 

 1) Bagi guru  

Untuk mendeskripsikan motivasi belajar siswa dan sebagai sumber data 

dalam mendeskripsikan motivasi belajar siswa kelas 5 SDN II 

Donowarih Malang 

 2) Bagi siswa kelas 5 

Manfaat bagi siswa adalah agar siswa mampu memahami motivasi 

belajar dari diri siswa sendiri baik pengaruh dari luar maupun dari 

dalam diri siswa tersebut pada kelas 5 di SDN II Donowarih Malang. 
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 3) Bagi peneliti  

Peneliti dapat memahami tentang motivasi belajar siswa serta 

mengetahui hasil analisis data masing-masing motivasi belajar siswa 

kelas 5 di SDN II Donowarih Malang dan sebagai bahan referensi 

tentang motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang. 

E. Batasan Istilah  

1. Analisis  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI:2017). Dalam penelitian 

ini melakukan analisis pada motivasi belajar siswa di SDN II 

Donowarih Malang, yang bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar 

siswa serta strategi apa saja yang diberikan guru untuk memotivasi 

belajar siswa kelas 5 . 

2. Motivasi  

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. (Djamarah,2011). Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui motivasi (internal maupun eksternal) belajar siswa yang 

ada di SDN II Donowarih Malang. 

3. Belajar  

Belajar adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan 

pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang 

sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. 
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Belajar menurut konstruktivisme yaitu satu prinsip yang mendasar 

adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, namun 

siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di 

dalam memorinya. Dalam hal ini guru memberikan kesempatan kepada 

siswa menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri.  Untuk 

mengetahui proses belajar mengajar siswa yang ada di SDN II 

Donowarih Malang. 

4. Strategi Guru 

Strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian 

kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Strategi dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 

guru dalam mengelola kelas untuk memberikan rasa kondusif pada siswa 

sehingga memiliki motivasi dalam belajar dalam rangka untuk mencapai 

tujuan pendidikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


