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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang, untuk memajukannya 

diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki intelegensi dan 

keterampilan yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui bidang 

pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:  

“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.” 

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha manusia untuk mengembangkan 

potensi dirinya dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Maka dari itu 

manusia harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di Indonesia. 

Pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu pendidikan formal, informal dan 

nonformal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di 

sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang 

pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai 

pendidikan tinggi. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar disekolah dipengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal 

dari dalam diri sendiri misalnya motivasi, kebiasaan belajar, daya pikir. 

Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh yang berasal dari luar seperti 

lingkungan, faktor ekonomi, pola asuh orang tua. 

Salah satu faktor internal adalah motivasi. Hamdani (2011: 138) 

mengemukakan bahwa, “Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu”. Motivasi bagi siswa dapat mengembangkan 

dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar dan sebaiknya 
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dalam diri anak ditanamkan suatu motivasi agar prestasi belajarnya meningkat. 

Selain motivasi, disiplin belajar juga berpengaruh dalam prestasi matematika. 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan (Kurniasih, 2014: 68). Disiplin yang dimaksud 

adalah datang tepat waktu, patuh pada tata tertib atau aturan bersama sekolah, 

mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Maka dari itu diperlukan motivasi dan disiplin belajar agar siswa dapat 

menyelesaikan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga 

mempengaruhi prestasi matematika. Menurut W. J. S. Purwadarminta (dalam 

Hamdani, 2011: 137) prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, 

dikerjakan, dan sebagainya). Prestasi matematika bisa dilihat melalui nilai harian, 

ulangan maupun nilai akhir semester. Seperti halnya yang terjadi pada kelas V SD 

Muhammahdiyah 4 Kandangsapi banyak siswa yang mengeluhkan pelajaran 

matematika itu susah. Hal ini disebabkan karena pelajaran matematika banyak 

menggunakan rumus-rumus dan logika untuk mengerjakan soal. Siswa dalam 

mengerjakan soal matematika melebihi waktu yang telah ditentukan dan hasil 

belajar matematika rendah.  

Dari paparan diatas maka perlu dikaji dan diteliti adanya “Pengaruh 

Motivasi dan Disiplin Belajar terhadap Prestasi Matematika Siswa Kelas V SD 

Muhammadiyah 4 Kandangsapi Jebres Surakarta Tahun 2015/2016” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas nampak beberapa masalah 

yang kompleks dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah: 

1. Rendahnya motivasi siswa. 

2. Rendahnya disiplin belajar siswa. 

3. Banyak siswa yang mengeluhkan pelajaran matematika itu susah. 

4. Rendahnya nilai matematika siswa kelas V. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas maka peneliti perlu membatasi masalah 

agar masalah tidak terlampau meluas. Pembatasan masalah tersebut adalah: 

1. Motivasi pada mata pelajaran matematika. 

2. Disiplin belajar dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Prestasi matematika kelas V pada ujian semester gasal tahun 2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh motivasi terhadap prestasi matematika siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 4 Kandangsapi? 

2. Adakah pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi matematika siswa kelas V 

SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi? 

3. Adakah pengaruh motivasi dan disiplin belajar terhadap prestasi matematika 

siswa kelas V SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap prestasi matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi matematika. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin belajar terhadap prestasi 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

menerapkan motivasi dan disiplin belajar untuk meningkatkan prestasi 

matematika siswa. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur prestasi matematika 

sehingga siswa dapat melihat hasil yang telah diraihnya dan untuk 

meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini sebagai informasi agar dapat meningkatkan pengawasan 

dan proses belajar mengajar. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil 

pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang 

diperoleh selama studi di perguruan tinggi. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penigkatan 

prestasi belajar siswa di sekolah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


