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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga 

mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan “(1) setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan (3) 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 

Dengan demikian pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara 

Indonesia. Maka dari itu pemerintah berkewajiban mengusahakan dan 

menyelenggarakan sistem pendidikan bagi warga negaranya. 

Berhasilnya suatu pendidikan akan menghasilkan suatu mutu pendidikan 

negara yang baik. Mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas sumber 

daya manusia yang baik pula, dan dapat menciptakan manusia produktif yang 

mampu memajukan bangsanya. Selain itu pendidikan juga sebagai proses 

pengembangan bakat dan potensi diri (Uyoh, 2009). Pendidikan dapat dilakukan 

melalui pendidikan formal, informal maupun non formal. Salah satu pendidikan 

formal adalah sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk 

pengajaran siswa dibawah pengawasan guru. 
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Guru sangat berperan penting dalam  kegiatan di sekolah khususnya dalam 

proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila hasil 

belajar siswa mengalami perkembangan dan peningkatan. Dalam proses belajar 

mengajar usaha untuk mencapai hasil belajar yang optimal seorang siswa 

dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang timbul 

dari dalam diri siswa sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari luar diri siswa. 

Faktor intern salah satunya yaitu motivasi, motivasi yang timbul dari 

dalam maupun dari luar siswa. Motivasi merupakan kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar (Dimyati, 2006). Selain itu motivasi sebagai 

faktor penting yang mempengaruhi belajar dan hasil belajar, siswa yang memiliki 

motivasi cenderung mencurahkan segala kemampuannya untuk menghasilkan 

hasil belajar yang optimal sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Menurut 

Wasti dalam Ika Fibriani (2007) pengenalan seseorang terhadap hasil atau 

kemajuan belajarnya adalah penting, karena dengan mengetahui hasil-hasil yang 

sudah dicapai maka siswa akan lebih berusaha meningkatkan hasil belajarnya, 

dengan demikian peningkatan hasil belajar dapat lebih optimal karena siswa 

merasa termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar yang telah diraih 

sebelumnya.  

Hasil belajar dapat dilihat dari terjadinya perubahan hasil masukan pribadi 

berupa motivasi dan harapan untuk berhasil (H Nashar, 2004 dalam Alamedi, 

2012). Masukan pribadi itu berupa pengelolaan motivasional yang berpengaruh 

langsung terhadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai 
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tujuan belajar. Selain dari masukan pribadi, motivasi juga didapat melalui 

masukan dari luar siswa yaitu dari guru, maka dari itu peran seorang guru perlu 

senantiasa memotivasi siswa. Bagi guru tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau memicu para siswanya agar timbul keinginan dan 

kemauannya dan untuk meningkatkan hasil belajarnya (Ngalim, 1990).  

Siswa yang motivasinya tinggi diduga akan memperoleh hasil belajar yang 

baik. Pentingnya motivasi belajar siswa terbentuk antara lain agar terjadi 

perubahan belajar ke arah yang lebih positif. Pandangan ini sesuai dengan 

pendapat Prayitno (1989) dalam  Ika Fibriani (2007) : “Siswa yang termotivasi 

dengan baik dalam belajar melakukan kegiatan lebih banyak dan lebih cepat, 

dibandingkan dengan siswa yang kurang termotivasi dalam belajar. Hasil yang 

diraih akan lebih baik apabila mempunyai motivasi yang tinggi.” Menurut W. 

Nugroho (2007) hambatan–hambatan motivasi belajar saat proses belajar 

mengajar adalah anak tidak berkonsentrasi, tidak ada dorongan untuk siswa dan 

takut dimarahi orang tuanya sedangkan ia ingin bermain. 

Hal diatas sangat berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan (PKn), apabila siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

akan mendapatkan hasil belajar mata pelajaran PKn tinggi. Selain siswa 

mendapatkan hasil belajar dalam bentuk ilmu atau pengetahuan, siswa akan dapat 

menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari mata pelajaran PKn dalam sikap dan 

perilaku sehari-hari dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Maka 

dari itu PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang penting bagi kehidupan 
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bangsa dan negara Indonesia ini. PKn penting karena dapat digunakan untuk 

membina generasi penerus bangsa/ anak – anak bangsa sehingga mereka sadar 

terhadap hak dan kewajiban dalam hidup berbangsa, agar dapat menjadi 

warganegara yang dapat diandalkan senantiasa oleh negara. Demikian juga bagi 

negara Indonesia pada masa lalu dan sekarang, PKn menjadi sarana untuk 

menanamkan hal yang terkait dengan ideologi negara baik melalui jalur formal 

(sekolah) ataupun nonformal (Rahardja, 2002).  

Masalah–masalah yang berhubungan dengan motivasi belajar di atas 

terjadi di SMP Negeri 1 kelas VII Kranggan Kabupaten Temanggung, ada 

beberapa siswa memiliki motivasi belajar tinggi dalam mengikuti mata pelajaran 

PKn siswa mempunyai perhatian penuh dan berkonsentrasi terhadap 

pembelajaran. Namun ada juga siswa yang kurang termotivasi dalam mempelajari 

PKn di akibatkan siswa tidak berkonsentrasi karena proses peralihan dari suasana 

bermain ke suasana belajar dan tak jarang pula proses belajar terhenti karena anak 

gagal melalui masa transisi ini. 

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar mata pelajaran PKn 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung
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1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  

Apakah ada  hubungan yang signifikan positif antara motivasi belajar 

dengan hasil belajar mata pelajaran PKn pada siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung semester 1 

tahun pelajaran 2012/2013 ? 

 

1.2  TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan positif antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar mata pelajaran PKn pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. 

 

1.3  MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: 

1.  Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk menambah referensi tentang motivasi belajar 

dan bahan kajian dalam pendidikan mengenai hubungan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar. 
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2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak terkait yaitu 

a) Manfaat Bagi Siswa 

Dengan membaca penelitian ini di perpustakaan sekolah maka 

siswa akan mendapat masukan dan informasi agar mereka 

senantiasa meningkatkan motivasi belajar yang akan 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

b) Manfaat bagi guru  

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi 

kepada seluruh guru agar senantiasa memotivasi siswa agar 

siswa mencapai hasil belajar yang maksimal 

c) Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan  masukan bagi sekolah  untuk 

selalu  memotivasi siswa dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan dan peningkatan hasil belajar bagi para siswa. 

 


