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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan 

pembelajaran merupakan komponen pendidikan yang penting. Dalam kegiatan 

tersebut melibatkan peserta didik dan pendidik ( guru). Guru mempunyai 

peran penting dalam proses pembelajaran.  

Tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tidak 

menjadikan siswaa sebagai objek pembelajaran melainkan sebagai subjek 

pembelajaran, sehingga siswa tidak pasif dan dapat mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan bidang studi yang dipelajari. 

Secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan- perubahan yang terjadi semuanya 

akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku yakni aspek kognitif,afektif dan 

psikomotorik. Oleh karena itu guru harus berupaya sebaik mungkin dalam 

berbagai hal seperti penampilan,tingkah laku dan kepribadian. Penguasaan 

materi, pemilihan model pembelajaran, penggunaan bahasa,  manajemen kelas 

yang baik dan masih banyak lagi yang kesemua itu dimaksutkan untuk dapat 

memberikan motivasi berprestasi dan menjadikan kebiasaan untuk selalu 

belajar sebagai bagian terpenting dalam diri peserta didik. 

Hasil belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

saling terkait, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dengan 
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demikian pada hakekatnya tidak ada faktor tunggal yang dapat berdiri sendiri 

menentukan hasil belajar seseorang. Beberapa masalah yang terkait dengan 

hasil belajar seseorang anatara lain motivasi berprestasi siswa dan kebiasaan 

belajar siswa. 

Kemampuan belajar yang dimiliki seseorang pada umumnya 

merupakan sesuatu yang dapat dijadikan bekal pokok, karena melalui belajar 

seseorang dapat menambah dan mengembangkan sikap dirinya untuk dapat 

menjadi lebih baik lagi. Kebiasaan seseorang dengan orang lain berbeda, 

tergantung dari pribadi individu itu sendiri. Ada yang sudah memiliki 

kebiasaan yang baik dalam belajar, dan juga yang belum memiliki kebiasaan 

yang baik dalam belajar tetapi mereka tidak merubah kebiasaan itu atau terus 

melakukan kebiasaan buruk tersebut. 

Menurut Asrori Ardiansyah (http://embimbel.net/bimbingan-

belajar/250-kebiasaan-belajar ) kebiasaan adalah suatu perilaku yang 

merupakan kebiasaan yang akirnya menjadi otomatis dan tidak membutuhkan 

pemikiran si pelaku,sehingga si pelaku dapat memikirkan hal-hal lain yang 

lebih menarik ketika ia sedang berperilaku yang merupakan kebiasaan 

tersebut. istilah belajar menunjuk pada kegiatan dan peranan peserta didik 

yang menerima pelajaran atau belajar yang artinya suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau ketrampilan mengenai suatu 

pekerjaan yang dapat dicapai melalui proses berfikir atau dengan cara 

melakukan praktek. 
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Slameto (2010 : 73) mengemukakan bahwa cara yang baik dalam 

belajar antara lain :  

1. Perlunya bimbingan dalam belajar 

Memberikan petunjuk - petunjuk tentang cara – cara belajar, baik 

pula diawasi dan dibimbing sewaktu mereka belajar. 

2. Kondisi dan strategi belajar 

a. Kondisis internal 

Kondisi ( situasi ) yang ada didalam diri siswa itu sendiri misalnya 

kesehatan, keamanan, ketentramannya. Siswa dapat belajar dengan 

baik apabila kebutuhan – kebutuhan internalnya terpenuhi. 

b. Kondisi eksternal 

Kondisi yang ada diluar diri pribadi manusia, umpamanya kebersihan 

rumah, penerangan, dan keadaan lingkungan fisik. 

c. Strategi belajar 

Belajar yang efisien dapat terpenuhi apabila menggunakan strategi 

belajar yang tepat, strategi belajar yang digunakan untuk mencapai 

hasil semaksimal mungkin. 

3. Metode belajar  

Metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu, yang mempengaruhi belajar diantaranya : 

pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, 

mengulang bahan pelajaran, konsentrasi dan menegerjakan tugas. 
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Dalam belajar selain faktor kebiasaan belajar ada faktor lain yang 

yang berpenguruh didalamnya. Faktor tersebut yakni kurangnya motivasi 

berprestasi. Ketika akan melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang ingin 

dicapai dan motivasi atau dorongan untuk melakukan atau mewujudkan 

tujuan tersebut. begitu pula dalm berprestasi. Berprestasi  juga 

membutuhkan motivasi maka belajar akan lebih menyenangkan dan lebih 

semangat untuk mendapatkan prestasi yang di inginkan. motivasi 

berprestasi dapat berasal dari dalam diri sendiri yang disebut motivasi 

intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar dirinya sendiri disebut 

dengan motivasi ekstrinsik. 

 Pelajaran IPA adalah suatu pelajaran yang menduduki peran  

penting dalam dunia pendidikan. Selain itu pelajaran IPA termasuk 

pelajaran yang  utama dijadikan sebagai Ujian Akhir Nasional (UAS). 

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi mempelajari ilmu 

IPA. Pada umumnya pelajaran IPA dianggap membosankan dan 

menyulitkan terutama dalam menghafal materi untuk mengerjakan soal-

soal IPA. Siswa merasa bosan untuk mengikuti pelajaran IPA yang 

beranggapan bahwa IPA sangat sulit sehingga hasil belajarnya rata-rata 

rendah. 

Dalam proses belajar siswa, tidak dipungkiri lagi bahwa 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Guru Sekolah Dasar belum memahami bagaimana mengajar 
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IPA yang benar dan bagaimana agar belajar IPA dilakukan dalam suasana 

menyenangkan. Berbagai macam keluhan dalam pembelajaran IPA di SD 

seperti sulit mengerjakan soal, sulit memahami materi, malas belajar, 

kurang bergairah, tetapi yang utama adalah prestasi  yang rendah, dan 

keluhan-keluhan lain dari para siswa adalah permasalahan mendasar yang 

harus segera diatasi.  

Dalam pembelajaran IPA dibutuhkan kebiasaan belajar sebagai 

dasar untuk dapat memahami konsep-konsep IPA terutama banyak  

hafalan,  hal tersebut dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang 

digunakan agar dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Oleh karena itu, 

dalam proses pembelajaran siswa dituntut untuk aktif dan membiasakan 

diri untuk selalu mengulang pelajaran yang telah di ajarkan dan berusaha 

belajar mandiri sebagai pengetahuan awal siswa sehingga daya ingat 

siswa memahami konsep terhadap apa yang dipelajari akan lebih baik. 

dengan kebiasaan belajar setiap hari serta adanya motivasi berprestasi dari 

dalam diri sendiri maka hasil belajar pun akan menjaadi lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

bahwa hasil belajar siswa sudah cukup baik hanya saja masih ada siswa 

yang belajar dengan asal - asalan dan kurang mempunyai keinginan 

berprestasi lebih baik dari sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul  ‖PENGARUH MOTIVASI 

BERPRESTASI DAN KEBIASAAN BELAJAR TERHADAP HASIL 
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BELAJAR IPA KELAS IV SD NEGERI CELEP 5 SRAGEN TAHUN 

AJARAN 2012/2013‖ 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat 

diidentifikasikan masalah penelitian antara lain : 

1. Kurangnya motivasi berprestasi siswa dalam mencapai hasil belajar IPA. 

2. Masih banyak siswa yang belajar bila ada ulangan atau tes saja. 

3. Kebiasaan belajar yang kurang efisien. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji lebih terfokus dan terarah maka penulis 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian dapat dibatasi pada :  

1. Penelitian dilakukan di kelas IV SDN Celep 5 Sragen Tahun ajaran 

2012/2013. 

2. Variabel bebas yang diteliti yaitu motivasi berprestasi dan kebiasaan 

belajar. 

3. Variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA Kelas IV SDN Celep 5 Sragen 

Tahun ajaran 2012/2013. 

4. Sasarannya adalah pengaruh motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar 

terhadap hasil belajar IPA Kelas IV SDN Celep 5 Sragen Tahun ajaran 

2012/2013. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul penelitian diatas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SDN Celep 5 Sragen Tahun ajaran 2012/2013? 

2. Apakah ada pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Celep 5 Sragen Tahun ajaran 

2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar terhadap 

hasil belajar  IPA kelas IV SD Negeri Celep 5 Sragen Tahun ajaran 

2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian tertentu mempuyai maksud dan tujuan, 

berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh motivasi berprestasi siswa terhadap hasil belajar 

IPA kelas IV SDN Celep 5 Sragen Tahun ajaran 2012/2013. 

2. Mengetahui pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap hasil belajar IPA 

Kelas IV SDN Celep 5 Sragen Tahun  ajaran 2012/2013. 

3. Mengetahui pengaruh motivasi berprestasi  dan kebiasaan belajar  siswa 

terhadap  hasil belajar IPA Kelas IV SDN Celep 5 Sragen Tahun ajaran 

2012/2013. 

 



8 
 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan sumbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas 

pendidikan ataupun kualitas pembelajaran, khususnya yang berkaitan 

dengan motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar dalam meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Celep 5 

Sragen. 

Sebagain kajian pustaka bagi mereka yang akan melaksanakan 

penelitian dalam bidang yang sama. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Orang tua 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

informasi dalam kaitanya motivasi berprestasi dan kebiasaan 

belajar. 

2) Memberi masukan bahwa keberhasilan anak dalam belajar tidak 

hanya dipengaruhi oleh aktivitas belajar disekolah saja tetapi juga 

dipengaruhi oleh motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar  dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Siswa   

1) Memberi pengetahuan(masukan) tentang motivasi berprestasi dan 

kebiasaan belajar  siswa dalam kehidupan sehari-hari terhadap 
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hasil belajar siswa, sehingga diharapkan siswa  mampu membentuk 

motivasi berprestasi pada dirinya dan membiasakan belajar untuk 

meningkatkan nhasil belajar. 

2) Memberi  masukan untuk bekal ilmu alam yang terkandung dalam 

pelajaran IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi Guru 

1) Memberi pengetahuan bagi guru mengenai pengaruh motivasi 

berprestasi dan kebiasaan belajar  siswa terhadap hasil belajar IPA. 

2) Memberikan masukan pada guru agar dapat mengarahkan siswa 

dalam menumbuhkan motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar 

siswa dalam mata pelajaran IPA pada kehidupan sehari-hari. 

d. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar 

terhadap hasil belajar siswa.  

e. Bagi sekolah  

Secara akademis peneliti ini dapat menambah wawasan mengenai 

kebiasaan belajar yang dilakukan siswa kelas IV SD N egeri 5 Celep 

Sragen. 

 

 

 

 

 


