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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Layaknya perahu di lautan lepas yang bergerak menuju suatu 

tempat yang dikehendaki dan dituju, perahu tersebut pastilah memiliki 

tujuan. Tujuan perjalanan itu tercipta ketika perahu masih ada di ujung 

bibir pantai yang dangkal, sebelum perahu lepas ke lautan luas agar ketika 

berjalan perahu tidak kehilangan arah hanya dengan melihat berbagai 

kesempatan di sepanjang mata memandang. Tentu saja perahu bergerak ke 

arah yang dituju bukan sebaliknya, banyak persiapan dan peralatan yang 

digunakan agar sampai di tujuan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. 

Sama halnya dalam proses pembelajaran, jika proses pembelajaran 

diibaratkan sebagai sebuah perahu di bibir pantai, proses pembelajaran 

juga membutuhkan sebuah tujuan agar proses ini menjadi proses yang 

tidak sia-sia.  

Proses pembelajaran sebagai acuan bagi pendidik dalam 

menentukan kemampuan apa yang diharapkan dari siswa dan apa yang 

akan dicapai siswa setelah proses pembelajaran selesai serta acuan bagi 

siswa itu sendiri untuk mengetahui apa yang mereka akan dapatkan selama 

proses pembelajaran selesai. Seyogyanya tujuan pembelajaran menjadi 

acuan dalam menjalankan proses belajar mengajar sehingga tujuan belajar 

menjadi motivasi bagi terlaksananya pengajaran yang bermakna. 

Namun demikian, dalam mencapai hasil pembelajaran yang 

bermakna tentu saja guru harus mengetahui komponen-komponen penting 



2 
 

dalam tujuan pembelajaran. Ada empat komponen yang sangat penting 

dalam terlaksananya proses belajar dan mengajar yang bermakna dan ke-

empat komponen dasar yaitu siswa, ketrampilan yang ingin dicapai siswa, 

konteks, sarana dan alat pembelajaran. Komponen-komponen inilah yang 

seharusnya menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan pembelajaran 

yang berkesinambungan. Sehingga dengan merujuk komponen tujuan 

pembelajaran sebagaimana yang disinggung diatas bisa dikatakan bahwa 

keberhasilan dalam proses belajar bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah siswa itu sendiri.    

Akan tetapi, siswa juga harus diberikan pembelajaran yang tepat 

dan menarik sehingga dalam proses pembelajaran mereka dapat hasil 

pembelajaran yang memuaskan. Jika pembelajaran tidaklah menarik atensi 

siswa, maka dipastikan siswa tidak akan menunjukkan prestasi belajar 

yang maksimal.  

Selain proses pembelajaran haruslah menarik atensi siswa, 

motivasi siswa dalam proses belajar mengajar juga merupakan bagian 

penting bagi terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif. Motivasi 

peserta didik menjadi salah satu penentu tercapainya tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan oleh pendidik. Tentu saja ini juga tidaklah mudah karena 

guru harus melihat peserta didik sebagai manusia utuh yang memiliki 

freedom dalam memilih dan unik sehingga motivasi yang sudah ada dalam 

diri mereka akan terinisiasi dan berkembang selaras dengan tujuan 

pembelajaran dengan menjadikan mereka menjadi diri sendiri sebagai 

manusia utuh yang bebas dan unik. 
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Selanjutnya, dalam mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran 

yang sudah ditetapkan, tentu saja penilaian prestasi belajar bisa dilakukan 

dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui test. 

Sebagai seorang guru yang pernah bertugas untuk mengajar 

Matematika sekaligus guru kelas, peneliti melihat bahwa penilaian 

merupakan bagian penting dalam melihat evidence kemampuan siswa 

dalam proses belajar mengajar Matematika begitupun ketika peneliti 

melihat kondisi kelas II SD Gunung 01 Kebayoran Baru, proses penilaian 

menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan siswa disamping indikator 

keberhasilan lainnya. 

Terkait dengan penjelasan diatas, sebuah fenomena unik 

ditemukan oleh peneliti ketika peneliti bertemu dengan guru SD Gunung 

01 Kebayoran Baru untuk pertama kalinya dan melakukan bincang hangat 

sebagai sesama pendidik. Fenomena unik itu adalah bagaimana murid SD 

kelas II yang beliau asuh memiliki nilai Matematika yang tidaklah 

memuaskan pada awal semester, dan kelas sering sekali gaduh tanpa arah 

selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan hasil 

diskusi singkat ini, saya sebagai seorang peneliti tertarik untuk mengkaji 

bagaimana nilai murid kelas II ini bisa dikatakan banyak yang tidak 

memenuhi standar pencapaian prestasi belajar dan bertanya-tanya 

bagaimana kegaduhan kelas yang digambarkan guru kelas itu berlangsung. 

Sebenarnya ada beberapa faktor yang memengaruhi prestasi 

belajar siswa dalam pelajaran Matematika, namun demikian ketika peneliti 

mengunjungi kelas dan melakukan pengamatan singkat, peneliti melihat 
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atensi peserta didik dalam belajar terganggu karena beberapa faktor 

dugaan antara lain jumlah murid yang begitu banyak, ada 32 murid 

didalam satu kelas, posisi duduk yang saling berdekatan sehingga memicu 

terjadinya obrolan diluar materi pelajaran, posisi duduk yang tidak semua 

menghadap ke papan tulis sehingga siswa tidak mudah melihat sumber 

pelajaran, posisi guru yang tidak berpindah ke semua sudut kelas, dan 

posisi kelas yang berada di lantai 1 dan menghadap ke lapangan sekolah 

bersamaan banyaknya kegiatan siswa di lapangan sekolah pada saat jam 

pelajaran Matematika berlangsung. Melihat hal-hal ini tentu saja peneliti 

menduga bahwa motivasi peserta didik juga bisa saja teralihkan kepada 

kegiatan-kegiatan diluar proses belajar. 

Menilik fenomena ini terjadi di kelas II, maka munculah dugaan-

dugaan dibenak peneliti terkait fenomena ini bahwa atensi dan motivasi 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Mengingat kegiatan 

untuk menarik atensi dilakukan di bagian pembuka suatu kegiatan 

pengajaran, sudah barang tentu atensi menjadi kunci untuk menarik siswa 

dalam menjalani proses pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh 

peneliti diawal bahwa karena atensi merupakan salah satu penentu penting 

bagaimana siswa akan memeroleh pengetahuan dan ketrampilan setelah 

proses belajar selesai. Disamping itu, motivasi peserta didik yang juga 

terganggu karena banyaknya kegiatan yang bersamaan dengan waktu 

ulangan harian menjadi salah satu faktor yang ditengarai memengaruhi 

prestasi belajar siswa. Maka dari itu, fenomena yang terjadi di kelas II SD 
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Gunung Kebayoran Baru yang peneliti paparkan di paragraf sebelumnya 

menggiring peneliti untuk melakukan penelitian. 

Peneliti mengambil fenomena ini sebagai wacana penelitian agar 

peneliti menemukan penjabaran masalah ini secara ilmiah dan patut 

dipertanggung jawabkan dan membuktikan dugaan peneliti dan kemudian 

pada akhirnya dapat mencari solusi yang tepat dalam menangani fenomena 

ini. 

Pertimbangan lain mengapa peneliti ingin mengangkat pengaruh 

atensi dan motivasi peserta didik sebagai wacana masalah yang patut 

diteliti karena belum ada penelitian mengenai pengaruh atensi dan 

motivasi terhadap prestasi belajar siswa kelas II SD. Sejalan dengan hasil 

penelitian ini pada akhirnya,  pengetahuan mengenai karakteristik belajar 

peserta didik kelas II SD akan menjadi oase bagi para pendidik agar 

pendidik dapat membuat atensi dan motivasi peserta didik menjadi 

maksimal ketika mereka berada dalam proses pembelajaran sehingga hasil 

pembelajaran yang dicapai maksimal. 

 

1.2 Identifikasi masalah 

Peneliti menemukan beberapa masalah yang memengaruhi hasil 

prestasi belajar siswa SD Gunung 01 Kebayoran Baru yaitu: 

1. Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan penuturan guru kelas II A, mayoritas siswa siswi SD 

Gunung 01 Kebayoran Baru berasal dari keluarga yang berada dibawah 
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kesejahteraan, mayoritas dari mereka tinggal dilingkungan dekat pasar 

Kebayoran Lama atau wilayah pemukiman padat di sekitar Kebayoran 

Lama. Pekerjaan orang tua mereka menuntut mereka untuk lebih mandiri 

dalam belajar tanpa pengawasan orang tua karena banyak dari siswa-siswi 

SD Gunung 01 Kebayoran Baru yang orang tuanya bekerja pada malam 

hari misal berdagang di pasar Kebayoran Lama, kuli panggul, tukang ojek, 

supir bajai, pedagang makanan dan lain sebagainya. Hal ini menurut guru 

kelas II memengaruhi bagaimana kesiapan peserta didik dalam belajar di 

dalam kelas karena intensitas kepedulian orang tua dan keluarga terhadap 

peserta didik membentuk kebiasaan mereka. Berangkat dari hal inilah 

maka, lingkungan keluarga memberikan pengaruh kepada peserta didik 

contoh sederhana adalah ketika penulis masuk ke dalam kelas untuk 

melakukan pengamatan, ada beberapa siswa yang lupa membawa sedotan 

untuk melakukan perhitungan matematika, kemudian ketika mereka 

ditanya mengapa tidak membawa sedotan, mereka menjawab bahwa orang 

tua mereka tidak membelikan sedotan untuk mereka karena tidak melihat 

catatan yang telah diberikan guru sebelumnya.  

2. Lingkungan pergaulan peserta didik memengaruhi prestasi belajar. 

Ketika penulis memasuki kelas (baik itu kelas A dan kelas B) 

untuk melakukan pengamatan untuk pra penelitian, kegaduhan terjadi di 

beberapa titik, saya melihat beberapa siswa-siswi sedang mengobrol seru 

dengan teman-teman yang posisi duduknya berdekatan, dan mereka tidak 

mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru untuk mengerjakan 

soal latihan, yang kemudian membuat mereka tidak tahu apa yang harus 
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dilakukan untuk mengerjakan tugas latihan tersebut. Kemudian saya 

bertanya kepada guru kelas mengenai beberapa siswa-siswi yang kerap 

ditegur oleh guru kelas sepanjang kelas matematika berjalan, beliau 

menjelaskan bahwa siswa-siswi tersebut hanya terpengaruh oleh beberapa 

temannya dan kerap harus diingatkan untuk duduk mendengarkan dan 

tidak melayani perbincangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. 

Menilik perkembangan siswa kelas II menurut ahli psikososial, mereka 

berada pada fase ketekunan dan infeoritas. Dalam tahapan ini, pertemanan 

merupakan hal yang sangat penting karena kecenderungan pada usia ini 

sangat membutuhkan dukungan dan pengakuan agar diterima di 

kelompoknya.  Maka peneliti melihat bahwa ini juga merupakan masalah 

yang juga memengaruhi prestasi belajar siswa. 

3. Motivasi memengaruhi prestasi belajar 

Peneliti mengidentifikasi berkurangnya motivasi peserta didik 

kelas II SD dalam mengikuti pelajaran matematika. Hal ini terlihat ketika 

peneliti melakukan pra pengamatan penelitian. Mayoritas siswa dan siswi 

terlihat beberapa kali menguap, lesu dan tidak memperhatikan guru ketika 

pelajaran matematika dimulai hingga guru mengetuk-ngetuk meja dan 

papan tulis dengan penggaris kayu beberapa kali. Puncaknya adalah ketika 

mereka diminta mengerjakan tugas, banyak dari mereka tidak 

menyelesaikan tugas tepat waktu, hanya beberapa siswa saja yang 

mendatangi meja guru untuk menunjukkan bahwa mereka telah selesai 

mengerjakan tugas. 
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4. Atensi memengaruhi prestasi belajar. 

Peneliti melihat siswa dan siswi kurang begitu bersemangat ketika 

guru memulai pelajaran matematika. Mereka kemudian diminta untuk 

melihat buku tema dan mulai melihat beberapa soal yang berhubungan 

dengan perkalian dan pembagian. Keadaan kelas tidak begitu kondusif 

setelah beberapa saat, peserta didik mulai gaduh dan kelas kehilangan 

arah, hingga beberapa kali guru kembali mengetuk-ngetuk meja dan papan 

tulis dengan penggaris kayu. Melihat kejadian ini penulis bisa simpulkan 

bahwa peserta didik kurang memperhatikan. 

5. Metode belajar guru memengaruhi prestasi belajar. 

Kelas II di SD Gunung 01 Kebayoran Baru terdiri dari dua kelas 

yakni kelas IIA dan kelas IIB dan masing-masing kelas memiliki guru 

yang berbeda. Kemudian, ketika peneliti masuk ke masing-masing kelas 

untuk melakukan pra pengamatan penelitian, peneliti melihat bahwa 

masing-masing guru memiliki pembawaan yang berbeda dengan metode 

yang kurang lebih sama dalam mengajar. Namun demikian, kedua guru ini 

memiliki kekhasan masing-masing dalam membawakan materi 

matematika yang abstrak, sehingga bisa dipastikan dengan metode yang 

sama, tujuan belajar bisa saja tercapai sesuai harapan, namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa setiap kelas akan memiliki penyerapan yang berbeda 

dengans suasana yang dibangun secara berbeda pula. 
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1.3 Batasan masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya untuk melihat pengaruh atensi dan 

motivasi peserta didik kelas II terhadap prestasi belajar matematika di SD 

Gunung 01 Kebayoran Baru. 

1.4 Rumusan masalah 

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut 

1. Apakah atensi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

siswa? 

2. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

siswa? 

3. Apakah atensi dan motivasi berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar siswa? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Menganalisa pengaruh atensi peserta didik terhadap prestasi 

belajar siswa. 

2. Menganalisa pengaruh motivasi peserta didik terhadap prestasi 

belajar siswa. 

3. Menganalisa pengaruh atensi dan motivasi peserta didik secara 

bersamaan terhadap prestasi belajar.  

1.6 Kegunaan penelitian 

Ada beberapa kegunaan penelitian ini yang peneliti harapkan akan 

membuat khasanah ilmu pendidikan semakin berwarna.  
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1. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan mampu 

mendeskripsikan dan mengidentifikasi pengaruh atensi dan 

motivasi peserta didik kelas II di SD Gunung 01 Kebayoran Baru 

mengacu kepada teori tentang atensi dan motivasi. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi oase 

dalam melihat lebih jeli bahwa di tiap lingkungan belajar akan 

memiliki dinamika yang juga berbeda walaupun dasar dalam 

melakukan penelitian sejenis ini dimanapun adalah sama.   

2. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan ransangan untuk melakukan penelitian yang lebih 

komprehensif tentang hal-hal yang memengaruhi prestasi belajar 

siswa dan peneliti yakini bahwa ada beberapa faktor lain yang 

mampu menjelaskan prestasi belajar siswa selain dua faktor yang 

peneliti duga dan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini 

sehingga penelitian selanjutnya akan memperkaya pengetahuan 

kita bersama.  

3. Bagi para pendidik dilingkungan sekolah dasar, hasil penelitian ini 

diharapkan semoga mampu menjadi sebuah refleksi bahwa betapa 

pentingnya peserta didik dalam menjalani proses belajar. Dengan 

demikian, peserta didik laiknya dikenali secara baik sehingga 

pendidik mampu menyediakan pembelajaran dengan cara terbaik 

untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Tidak 

hanya itu, pendidik akan lebih menghargai peserta didik sebagai 

bagian primer dalam kegiatan belajar sehingga kehadirannya 
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merupakan suatu jalan yang berharga untuk mengembangkan diri 

peserta didik dan juga menjadi ajang bagi pendidik untuk terus 

mengingat bahwa pendidikan adalah kendaraan untuk melihat 

keunikan tiap individu dan menghadirkan proses belajar yang 

kekinian dengan mengenali siswa tanpa memaksakan diri untuk 

membuat mereka memiliki hasil yang sama dalam belajar, selama 

proses belajar terjadi maka pendidik dan peserta didik telah 

berhasil dalam menjalankan kegiatan belajar. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Peneliti akan menunjukkan sistematika penulisan dalam tesis ini 

melalui penjabaran secara makro seperti dijelaskan sebagai berikut:  

Bab I Latar Belakang Masalah 

Bab ini mendasari jabaran logis mengapa penelitian tentang atensi 

dan motivasi penting untuk dilakukan. Latar belakang fenomena yang 

peneliti temui semenjak menjadi guru kelas II selama dua tahun menjadi 

titik awal penelitian ini ingin dilakukan, melihat bagaimana peserta didik 

memiliki keunikan pada usia masa akhir kanak-kanak. Kegaduhan terjadi 

ketika guru tidak mampu menarik atensi diawal pembelajaran karena 

peserta didik akan cenderung tertarik kepada hal-hal lain disekitarnya. 

Selanjutnya, motivasi peserta didik juga menjadi dugaan 

memengaruhi siswa dalam belajar karena melihat kebanyakan siswa tidak 

begitu menikmati pelajaran matematika. Berangkat dari sini, peneliti ingin 

membuktikan dugaan ini secara ilmiah dengan melakukan penelitian di 

sekolah SD 01 Gunung pagi Kebayoran Baru. Kemudian, peneliti ketika 
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melakukan pra penelitian dengan melakukan pengamatan, peneliti 

mengidentifikasi masalah-masalah lain yang diduga juga memengaruhi 

prestasi belajar siswa diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan 

pergaulan, dan metode mengajar guru.  

Namun kemudian, pembatasan dan rumusan masalah penelitian 

dilakukan agar penelitian ini memiliki fokus yakni hanya ingin melihat 

pengaruh dari atensi peserta didik terhadap prestasi belajar, pengaruh dari 

motivasi peserta didik terhadap prestasi belajar, dan pengaruh baik atensi 

dan motivasi secara bersamaan terhadap prestasi belajar yang kemudian 

ketiga rumusan ini juga selaras dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Selanjutnya, kegunaan penelitian yang mencakup harapan-

harapan peneliti dalam melakukan penelitian ini baik itu menyangkut 

kepada harapan diri sendiri, harapan kepada para pendidik khususnya di 

sekolah dasar, dan kemudian harapan kepada para peneliti jika selanjutnya 

dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif diawali 

dengan hasil penelitian ini. 

 Bab II Kajian Teori 

Bab ini berisi landasan teori yang mendeskripsikan pengertian dan 

hal-hal yang berkaitan dengan atensi dan motivasi secara menyeluruh. 

Pemaknaan atensi dan motivasi harus bermakna karena dengan demikian 

peneliti mampu melihat benang merah atas kedua teori dasar dalam 

penelitian ini. Selanjutnya, indikator atensi dan motivasi menjadi penting 

bagi peneliti karena merupakan tolok ukur dalam membuat landasan 

instrument penelitian.  
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Kemudian, penjelasan mengenai perkembangan siswa dengan 

dikhususkan ke perkembangan siswa usia SD dimana peserta didik pada 

tingkat ini sedang berada dalam tahap masa akhir kanak-kanak yang 

memiliki kecendrungan senang bermain dan senang berkelompok. Setelah 

itu, penjelasan mengenai Matematika dan ruang lingkup kompetensi dasar 

Matematika untuk SD kelas II sehingga peneliti memiliki dasar tentang 

tujuan dan pembelajaran matematika bagi siswa kelas II. Bab ini juga 

membahas mengenai penelitian terdahulu sebagai acuan dalam 

pelaksanaan penelitian yang sejenis sehingga memudahkan peneliti untuk 

melihat gambaran bagaimana atensi dan motivasi di berbagai tingkat usia 

dan bagaimana hasil dari penelitian-penelitian tersebut.  

Selanjutnya, hipotesis penelitian yang merupakan dugaan peneliti 

juga dituliskan secara gamblang dan jelas sehingga peneliti mampu 

membuat dugaan yang telah disebutkan diawal dalam rumusan masalah 

dapat melihat dugaan masalah tersebut dalam bahasa penelitian.  

Bab III Metode Penelitian 

 Bab ini berisi uraian tentang tempat, waktu dan subjek penelitian 

diantaranya bahwa penelitian ini dilakukan di SD 01 Gunung Kebayoran 

Baru dan siswa-siswi kelas II menjadi subjek penelitian sekaligus populasi 

penelitian. Durasi waktu penelitian ini memakan waktu dua minggu 

lamanya dengan 1 minggu sebelumnya dijadikan oleh peneliti untuk 

melakukan pengamatan sebagai pra penelitian. Desain penelitian yang 

digunakan oleh peneliti yakni penggunaan uji regresi berganda karena 

ingin melihat pengaruh atensi dan motivasi terhadap prestasi belajar. 
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Kemudian, penjelasan mengenai indikator variabel atensi yang 

peneliti gunakan untuk membuat instrument rubrik pengamatan dan 

indikator variabel motivasi yang digunakan untuk membuat instrument 

kuesioner motivasi. Lalu, perhitungan validitas dan reliabilitas instrument 

juga dijabarkan di bagian ini. Tahapan demi tahapan penelitian dipaparkan 

secara jelas dimulai dari perencanaan, pengambilan data, rancangan 

pengukuran, dan uji hipotesis dalam pengolahan data.  

 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Setelah semua data didapatkan, kemudian pengolahan data 

dilakukan yang dimulai dengan melakukan uji asumsi klasik yakni 

pengujian uji normalitas, uji homogenitas dan kemudian uji hipotesis. 

Setelah itu hasil penelitian dijabarkan secara rinci tahap demi tahap, dan 

barulah tahap diskusi dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

didapatkan. 

 Bab V Kesimpulan Implikasi dan Saran 

Berisi uraian tentang pokok-pokok simpulan yang didapatkan 

setelah hasil diskusi dipaparkan, implikasi yang relevan dengan hasil 

penelitian ini dan kemudian saran-saran yang diberikan kepada para pihak 

yang terlibat dalam penelitian ini dan para pembaca yang ingin melakukan 

penelitian serupa. 

 

 

 




