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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam motivasi belajar, yang penting adalah bagaimana menciptakan 

kondisi atau suatu proses yang mengarahkan si siswa itu melakukan aktivitas 

belajar. Dalam hal ini sudah barang tentu peran guru sangat penting. 

Bagaimana guru melakukan usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan 

memberikan motivasi agar anak didiknya melakukan aktivitas belajar dengan 

baik. Untuk dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang 

baik pula. Itulah maka para ahli psikologi pendidikan mulai memerhatikan 

soal motivasi yang baik. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa motivasi tidak 

pernah dikatakan baik, apabila tujuan yang diinginkan juga tidak baik. 

Motivasi belajar yang dimiliki siswa-siswa dalam semua kegiatan 

pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran tertentu (Nashar, 2004:11). Siswa-siswa tersebut akan dapat 

memahami apa yang dipelajari dan dikuasai serta tersimpan dalam jangka 

waktu yang lama. Siswa menghargai apa yang telah dipelajari hingga 

merasakan kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah 

masyarakat. 

Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan 

memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi 

motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka 

semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya. Siswa melakukan berbagai 

upaya atau usaha untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar sehingga 

mencapai keberhasilan yang cukup memuaskan sebagaimana yang 

diharapkan. Di samping itu motivasi juga menopang upaya-upaya dan 

menjaga agar proses belajar siswa tetap jalan. Hal ini menjadikan siswa gigih 

dalam belajar. 

Motivasi merupakan faktor dominan yang mendorong individu untuk 

melakukan kegiatan yang diinginkan. Dalam proses belajar mengajar, 

kebutuhan berprestasi menggerakkan dan mengarahkan perbuatan, menopang 
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tingkah laku dan menyeleksi perbuatan individu yang berorientasi kepada 

keberhasilan. Sehingga motivasi berprestasi merupakan potensi individu yang 

menjadi landasan utama terhadap proses pembinaan, pengembangan 

kepribadian dan kemampuannya, dimana hal tersebut menjadi sangat 

dominan dalam menentukan tingkat keberhasilan seseorang. 

Dalam belajar mengajar, motivasi merupakan faktor yang sangat 

penting, karena dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan minat belajar 

peserta didik. Bagi peserta didik yang memiliki motivasi yang kuat akan 

mempunyai energi untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sehingga boleh jadi 

peserta didik yang memiliki intelegensi yang cukup tinggi menjadi gagal 

karena sebab motivasinya lemah, sebab hasil belajar itu akan optimal bila 

terdapat motivasi yang tinggi. Karenanya bila peserta didik mengalami 

kegagalan dalam belajar, hal ini bukanlah semata-mata kesalahan siswa tetapi 

mungkin guru gagal memberikan motivasi yang mampu membangkitkan 

semangat belajar pada bidang studi tersebut. Sebab Motivation is an essential 

condition of learning. Hasil  belajar akan menjadi lebih optimal bila ada 

motivasi. 

Sekolah Dasar Negeri 5 Jatisrono kelas V terdapat satu kelas yang 

berjumlah 31 siswa. Menurut pengamatan di lapangan dan informasi dari 

guru kelas masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar, terlihat dari 

adanya siswa-siswa yang enggan belajar dan tidak bersemangat dalam 

menerima pelajaran di kelas, siswa pun yang belum aktif dalam mengerjakan 

soal latihan yang diberikan, sehingga hasil belajarnya pun menjadi kurang 

memuaskan karena masih banyak nilai di bawah standar kelulusan yakni di 

bawah 7 padahal selama ini sudah ada fasilitas-fasilitas sekolah yang 

diberikan untuk mendukung sarana prasarana demi kelancaran dalam proses 

pembelajaran. Hal itulah yang menjadi permasalahan peneliti, sehingga 

peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang kontribusi motivasi belajar 

terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 
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Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka dalam penelitian 

penulis mengajukan judul “Kontribusi Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V di SD N 5 Jatisrono”. 

B. Identifikasi Masalah 

Memahami latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya nilai hasil belajar IPA 

2. Fasilitas pembelajaran kurang 

3. Rendahnya motivasi belajar siswa 

C. Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang ada, maka lokasi penelitian dibatasi di SD N 

5 Jatisrono siswa kelas V, mata pelajaran dibatasi pada mata pelajaran IPA.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi antara motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V di SD N 5 Jatisrono? 

2. Seberapa besar kontribusi antara motivasi belajar terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V di SD N 5 Jatisrono 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V di SD 

N 5 Jatisrono. 

2. Seberapa besar kontribusi antara motivasi belajar terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V di SD N 5 Jatisrono 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan teori di bidang pendidikan khususnya 

IPA siswa kelas V di SD N 5 Jatisrono. 
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2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan 

bagi para guru kelas, kepala sekolah, siswa, dan peneliti berikutnya 

khususnya di SD N V Jatisrono dalam upaya pengembangan dan 

peningkatan kualitas pengajaran dengan senantiasa memperhatikan 

motivasi belajar siswa guna meningkatkan hasil belajar



 
 

 
 

 


