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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani, maupun yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan (Mahmud, 

2010: 32). Pendidikan adalah bagaimana tenaga pendidik memfasilitasi 

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan, pemerintah mendirikan lembaga pendidikan, 

yakni sekolah. Pendidikan dapat dilakukan dimana saja, namun pada 

umumnya pendidikan dilakukan di dalam lembaga pendidikan, yaitu sekolah. 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tidak melulu menerangkan 

tentang ilmu pengetahuan. Tenaga pendidik di sekolah, yaitu guru juga 

diwajibkan membentuk kepribadian dan karakter siswa sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang sudah ditetapkan. 

Guru dalam membawakan materi pelajaran dan kegiatan pendidikan di 

sekolah, memiliki tugas untuk mengajar dan membentuk karakter siswa. 

Tugas guru dalam mengajar tentunya menggunakan teknik yang berbeda, dari 

waktu ke waktu para tenaga pendidik melakukan inovasi. Salah satunya 

adalah dengan melakukan pembiasaan belajar dan menumbuhkan motivasi 

berprestasi pada diri siswa yang dilakukan di dalam lembaga sekolah. 

Pembiasaan belajar dan penanaman motivasi pada diri siswa yang dilakukan 

oleh sekolah atau tenaga pendidik diharapkan mampu membantu diri siswa 
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agar dapat menerima materi dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional, serta menumbuhkan jiwa persaingan positif yang sehat antar siswa.  

Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar serseorang yang telah 

tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam 

aktifitas belajar yang dilakukannya (Aunnurrahman, 2011:185). Kebiasaan 

yang dimaksud adalah bagaimana guru membentuk suasana di kelas dengan 

metode tertentu yang dilakukan ajeg dan terus menerus sehingga membentuk 

rutinitas belajar yang membantu proses belajar siswa di kelas. Kebiasaan 

belajar di sekolah dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan KBM di dalam 

kelas dan hasil belajar yang lebih baik, namun cara mengajar dan kebiasaan 

belajar yang dibentuk oleh guru tidak selalu sama, bahkan hampir semuan 

guru memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda dalam membawakan 

materi di dalam kelas. 

Motivasi juga berperan penting dalam proses belajar dan pembelajaran. 

Tenaga pendidik harus mampu membangkitkan motivasi tehadap siswa. 

Dengan adanya motivasi berprestasi, siswa memiliki dorongan baik dari 

dalam diri siswa maupun luar diri siswa yang menimbulkan adanya keinginan 

untuk mencapai sesuatu (prestasi). Motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat pada diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang 

lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya (Uno, 2011: 3). 

Asumsi bahwa dengan kebiasaan belajar dan motivasi berprestasi yang 

baik akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa di sekolah membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kebiasaan 
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belajar dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 

Negeri Pasir Wetan, Karanglewas, Banyumas. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh kebiasaan belajar dan motivasi 

berprestasi terhadap prestasi belajar IPS dan seberapa besar pengaruh yang 

dihasilkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah 

dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar 

terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Pasir Wetan? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi di 

sekolah terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Pasir 

Wetan? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar 

dengan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas IV 

SD Negeri Pasir Wetan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar di sekolah prestasi belajar 

IPS siswa kelas IV SD Negeri Pasir Wetan 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang motivasi berprestasi belajar di 

terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Pasir Wetan 
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3. Untuk mengetahui pengaruh antara kebiasaan belajar dengan motivasi 

berprestasi siswa terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV di SD Negeri 

Pasir Wetan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ada dua, Manfaat Teoritis 

dan Manfaat Praktis. 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya terkait 

penelitian ini. 

b. Sebagai bahan pertimbangan informasi bagi tenaga pendidik sekolah 

dasar sederajat dalam melakukan pembiasaan yang baik dalam 

melakukan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar yang 

maksimal. 

c. Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya kebiasaan belajar dan 

motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Siswa 

Siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang kebiasaan 

belajar yang baik dan motivasi untuk berprestasi. 

b. Bagi Guru 

Sebagai referensi dalam penerapan pembelajaran yang kebiasaan 

demi mencapai tujuan pendidikan. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan keilmuan tentang 

kebiasaan belajar dan motivasi berprestasi serta memperkaya bahan 

pustaka pada perpustakaan sekolah di bidang pendidikan. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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