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ABSTRACT 

 

This study aims to determine whether or not there is an influence of student 

achievement motivation on mathematics learning outcomes in fifth grade students 

at SD Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten in the 2022/2023 academic year. The 

research method used is descriptive quantitative, a method that describes and 

describes the relationship between several variables with one another. To obtain 

data using a questionnaire technique for achievement motivation variables, 

through tests for student learning outcomes variables, and documentation. 

Based on the research, it was found that there was a significant positive 

influence between students' achievement motivation on learning outcomes in fifth 

grade students in mathematics at SD Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten in the 

2022/2023 academic year. The truth of the hypothesis proposed can be accepted, 

because the value of t count is 7.0003 > t table is 2.120. This means that there is an 

influence of achievement motivation on students' mathematics learning outcomes. 

Achievement motivation variable (X) to student learning outcomes variable 

(Y) obtained an R square of 77.8%, which indicates that the percentage 

contribution of the independent variable namely achievement motivation in 

explaining the diversity of student learning outcomes is 77.8% while the remaining 

is 28. 2% is explained by other variables not included in this study such as interest, 

intelligence, talent, attitude and other external variables. The estimated regression 

equation obtained is Y' = 0.341X. +0.79 

 

Keywords: achievement motivation, learning outcomes mathematics 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

motivasi berprestasi siswa terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas V 

SD Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten Tahun Pelajaran 2022/2023. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, metode yang 

menggambarkan dan menguraikan keterkaitan antara beberapa variabel yang satu 

dengan variabel lainnya. Untuk memperoleh data menggunakan teknik angket 

untuk variabel motivasi berprestasi, melalui tes untuk variabel hasil belajar siswa, 

dan dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan yang bersifat positif antara motivasi berprestasi siswa terhadap hasil 

belajar pada siswa kelas V mata pelajaran matematika di SD Negeri 1 Pandeyan 

Jatinom Klaten tahun pelajaran 2022/2023. Dari hipotesis yang diajukan dapat 

diterima kebenarannya, karena nlai t hitung 7,0003 > t tabel 2,120. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Variabel motivasi berprestasi (X) terhadap variabel hasil belajar siswa (Y) 

diperoleh angka R square sebesar 77,8%, yang menunjukkan bahwa persentase 

sumbangan variabel independen yaitu motivasi berprestasi dalam menjelaskan 

keragaman hasil belajar siswa sebesar 77,8% sedangkan sisanya sebesar 28,2% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti 

variabel minat, intelegensi, bakat, sikap maupun variabel eksternal lainnya. Adapun 

persamaan regresi estimasi yang diperoleh adalah Y’ = 0,341X. + 0,79 

 

Kata kunci: motivasi berprestasi, hasil belajar matematika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa 

dan negara, dan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Perwujudan masyarakat 

berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan terutama dalam mempersiapkan peserta 

didik menjadi objek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang kreatif, mandiri, 

dan profesional dibidangnya masing-masing. 

Berbagai upaya dilakukan seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan 

seseorang akan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan manusia akan berkembang 

menuju kematangan. Tetapi, masih banyak hal yang harus dibenahi, mengingat pendidikan adalah 

investasi masa depan bangsa dimana anak bangsa dididik agar bisa meneruskan gerak langkah 

kehidupan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan berpendidikan serta bermoral, Wiji Suwarno, 

(2006). Dengan kata lain, masa depan bangsa ini sangat tergantung kepada kondisi pendidikan. 

Pada Negara-negara yang sudah berkembang ataupun yang sudah mengalami stabilitas politik 

dan agama, pendidikan menjadi perhatian penting bagi masyarakat, Soemanto Wasty, (2007).  

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang 

mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan 

memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

antara lain mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru, memperbaiki kurikulum, 

meningkatkan kemampuan pendidik, serta memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pendidikan. 

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan akan terjadi proses belajar mengajar yang lebih baik yang 

pada akhirnya terjadi peningkatan hasil belajar. Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem pembelajaran, baik fungsi belajar yang dilakukan oleh 

peserta didik, fungsi pembelajaran dan fungsi evaluasi yang dilakukan oleh pendidik, 

Rasyad,Aminuddin, (2006) 

 



 

 

 

 

Hasil studi United Nations for Development Programme (UNDP) tahun 2010 tentang indeks 

pembangunan manusia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-108 dari 169 negara, sementara 

negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Australia memiliki peringkat 

yang lebih baik.4 Sementara laporan The Thirtd International Mathematic and Science Study 

(TIMMS) tahun 2009 bahwa prestasi siswa Indonesia dalam bidang matematika berada jauh di 

bawah Cina (600), bahkan dibandingkan Singapura (562) dan Hongkong (555), Indonesia masih 

dibawah negara-negara ASEAN. 

Prestasi yang masih jauh tertinggal tersebut dapat dimaklumi, hal ini karena pelajaran 

matematika sering dikeluhkan sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. Rumus-rumus 

yang rumit dan soal-soal yang sulit dipecahkan membuat siswa takut pada pelajaran matematika. 

Bahkan Russefendi mengemukakan pendapat bahwa pelajaran matematika pada umumnya 

merupakan pelajaran yang tidak disenangi dan yang paling dibenci oleh anak-anak. Hal ini, 

menyebabkan siswa tidak memiliki minat terhadap matematika. Sikap negatif ini tentunya 

berdampak pada pencapaian hasil belajar yang rendah. Siswa yang tidak menyukai matematika dan 

membencinya, akan menghindari matematika. Hal ini senada dengan ungkapan Sujono bahwa 

banyak orang takut terhadap matematika dan sejauh mungkin berusaha menghindari bilangan dan 

operasi-operasi bilangan. Siswa cenderung kurang memberikan perhatian ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran matematika. Kurangnya perhatian ini disebabkan siswa tidak memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi. 

Disamping itu peranan seorang guru dalam mengatasi persoalan ini akan tergantung pada 

kreativitasnya menyajikan materi berupa penggunaan pola-pola atau metode pengajaran yang dapat 

menarik minat peserta didik dalam mempelajari matematika. Ruseffendi mengatakan bahwa sistem 

pengajaran kita ditentukan oleh pemerintah. Bila pemerintah menginginkan pembaharuan, maka 

pemerintah menugaskan orang-orang yang ahli untuk mengadakan perubahan, Ruseffendi, (2005).  

Ruseffendi (2005) menjelaskan bahwa sistem ini bila pemilihannya tepat, adalah cara yang 

baik. Sebab kita dapat melakukan perubahan dalam waktu yang relative singkat. Misalnya, 

pemerintah dan para ahlinya menginginkan agar sistem desimal, kalkulator dan komputer itu 

diterapkan di sekolah-sekolah. Kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak melaksanakan. 



 

 

 

 

Begitu pula masyarakat ( persekolahan ) kita pada masa ini masih mengutamakan ujian yang 

penekanannya mengutamakan kegiatan kognitif, ingatan sementara yang ada pada saat siswa 

menempuh ujian. Tingkat penguasaan dasar siswa sekolah dasar juga dapat memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar di sekolah menengah pertama untuk mata pelajaran yang sama. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan maka diselenggarakan rangkaian kependidikan secara 

sengaja, berencana, terarah, berjenjang dan sistematis melalui pendidikan formal seperti sekolah. 

Tidaklah sederhana untuk mengetahui tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan, termasuk untuk 

menentukan kualitas pembelajaran matematika sekarang. 

Dampak dari kualitas pembelajaran matematika tersebut dan kesadaran semua pihak akan 

pentingnya pembelajaran matematika yang berkualitas, telah mendongkrak berbagai upaya 

pembenahan pembelajaran matematika. Namun sayang, upaya tersebut sampai saat ini belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Hampir tiga dekade pelaksanaan kurikulum bermuatan modern, tetapi 

keberhasilan belajar siswa belum tercapai secara optimal. Kualitas hasil pembelajaran matematika 

sekolah, masih memprihatinkan baik dalam hasil belajar siswa maupun dalam proses 

pembelajarannya. 

Di sekolah, siswa mempelajari beberapa mata pelajaran salah satunya adalah matematika. 

Pelajaran matematika diajarkan di setiap jenjang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar 

sampai jenjang pendidikan menengah. Diberikannya matematika di setiap jenjang pendidikan dengan 

bobot yang kuat menunjukkan bahwa matematika sebagai salah satu bidang pelajaran yang 

mempunyai kedudukan yang amat penting. 

Ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika, Mulyono Abdurrahman, 

(2003).. Cornelius mengemukakan lima alasan perlunya belajar matematika, karena matematika 

merupakan: sarana berfikir yang jelas dan logis, sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, sarana mengenal pola- pola hubungan dan generalisasi pengalaman, sarana untuk 

mengembangkan kreatifitas, dan sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan 

budaya. 

Materi matematika membutuhkan daya ingat dan nalar yang cukup tinggi sehingga membuat 

siswa sulit mempelajarinya. Karena pada umumnya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 



 

 

 

 

adalah pembelajaran dengan metode konvensional dan bersifat teacher oriented, yaitu metode 

dimana pembelajaran hanya berpusat pada guru. 

Pada umumnya, dalam pelajaran matematika di sekolah anak-anak terlihat enggan untuk 

mempelajari tetapi ada pula yang sangat antusias untuk mempelajari matematika, sehingga sangat 

berpengaruh dengan hasil belajar matematika mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi kompetensi 

guru , sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Sedangkan faktor 

internal meliputi kecerdasan, emosional, intelegensi, motivasi, kebiasaan,minat, dan sebagainya. 

Salah satu yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah guru.  Aktivitas pengajaran guru 

yang tidak dikelola secara terprogram, tidak teratur dan tidak mengikuti prinsi-prinsip pengelolaan 

serta kaidah-kaidah pengajaran yang baik merupakan masalah krusial terhadap pelaksanaan 

pengajaran. Guru yang hanya menuntut menghapal bahan mata pelajaran dari buku,  jarang hadir, 

hubungan personal dengan siswa tidak baik dan tidak mau belajar lagi membenahi diri akan 

menyebabkan hasil belajar siswa/i rendah. Seorang guru yang memberikan mata pelajaran dengan 

menggunakan metode dan media yang tidak menarik akan mengakibatkan keengganan siswa/i untuk 

mengikuti pelajaran tersebut. Ketidaktertarikan siswa/i terhadap materi pelajaran yang disajikan 

menjadikan siswa/i sulit untuk memahami materi 

Intelegensi juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Bila intelegensi rendah umumnya 

penangkapan/pemahaman mata pelajaran rendah. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya hasil 

belajar dan lamanya adaptasi/daya tangkap. Intelegensi yang rendah akan menyebabkan siswa sulit 

untuk memahami mata pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan rumah (PR). 

Orang tua jarang memantau prestasi belajar anaknya karena beranggapan anak di sekolah 

sudah seratus persen tanggung jawab guru atau anak sudah diangggap mandiri dalam belajar. Kurang 

sadarnya orang tua akan tanggung jawab mereka dapat menyebabkan kesalahpahaman. Sebagai 

contoh adanya orang tua yang selalu menyalahkan guru apabila anaknya tidak memperoleh prestasi 

belajar yang baik. 

Sungguh pun begitu, guru tidak menutup mata bahwa diantara sekelompok anak didik yang 

mempunyai motivasi untuk belajar, ada sekelompok anak didik lain yang belum bermotivasi untuk 



 

 

 

 

belajar. Ketika seorang guru melihat perilaku anak didik seperti itu, maka perlu diambil langkah-

langkah yang dapat menimbulkan motivasi untuk belajar bagi anak didik tersebut. 

Pencapaian hasil belajar yang berkualitas merupakan salah satu tujuan pembelajaran berbagai 

mata pelajaran. Demikian pula pada mata pelajaran matematika yang merupakan pokok bahasan 

dalam penelitian ini. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika yang tinggi merupakan 

harapan bagi semua siswa, orangtua dan guru mata pelajaran tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang 

cukup mendasar adalah bagaimana siswa agar terdorong untuk belajar matematika dengan baik 

Motivasi dapat muncul dengan sendirinya, jika siswa merasa membutuhkan ilmu matematika. 

Tugas guru mata pelajaran matematika untuk menumbuhkan dan mengakomodasi motivasi 

berprestasi siswa, agar merasa tertantang untuk mempelajari dan membutuhkan pelajaran 

matematika tersebut. 

Motivasi merupakan faktor yang sangat penting dalam proses belajar guna mencapai prestasi 

yang diharapkan. Ini dikarenakan motivasi merupakan pendorong dan penggerak individu yang dapat 

menimbulkan dan memberikan arah bagi individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk 

mencapai tujuannya. Standar nilai baik nilai ketuntasan belajar maupun kelulusan yang ditetapkan 

secara nasional yang harus dicapai oleh siswa dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan 

berprestasi. Serta membuat siswa tertuntut untuk mengubah kebiasaan belajarnya ke arah yang lebih 

baik.  

Motivasi berprestasi adalah rangkaian dorongan yang menggerakkan seseorang untuk 

melakukan keinginan yang dilandasi adanya tujuan mencapai prestasi yang baik. Dalam kehidupan 

sehari-hari mungkin sering kita saksikan orang-orang yang begitu aktif dan penuh vitalitas dalam 

bekerja. Bila anda seorang guru, akan menemukan murid-murid yang berlainan intensitas dan cara 

kerjanya dalam menyelesaikan tugasnya. Ada yang amat giat untuk mencapai sukses, ada yang 

sedang-sedang saja, bahkan ada pula yang nampaknya tidak ada gairah. 

Terkait dengan motivasi berprestasi pada setiap individu, dalam bahasan ini khususnya pada 

murid merupakan hal yang penting dalam hubungannya dengan hasil belajar matematika siswa. 

Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti memilih judul “Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap 

Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten Tahun 



 

 

 

 

Pelajaran 2022/2023”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka hasil belajar dapat di identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi guru yang kurang 

2. Sarana dan prasarana sekolah yang minim 

3. Hasil belajar matematika siswa yang masih rendah 

4. Sikap belajar matematika yang negatif 

5. Motivasi berprestasi yang rendah 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini maka masalah yang akan dibahas 

dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Masalah yang diteliti dibatasi pada: Adakah pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

2. Motivasi yang dimaksud adalah motivasi berprestasi untuk mencapai prestasi yang baik. 

3. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar pada aspek kognitif 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah terdapat pengaruh motivasi berprestasi siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas  

V SD Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten Tahun Pelajaran 2022/2023? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh motivasi berprestasi 

siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas  V SD Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten Tahun 

Pelajaran 2022/2023 

 



 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa; agar dapat membantu siswa dalam motivasi berprestasi untuk meningkatkan 

hasil belajarnya 

2. Bagi guru dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswanya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. 

3. Bagi peneliti; sebagai tambahan wawasan pengetahuan untuk menangani masalah-

masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika, sehingga dapat menerapkan 

metode yang tepat dalam proses belajar mengajar. 

4. Bagi sekolah; hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik pada sekolah 

itu sendiri dan sekolah lain pada umumnya dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan, serta hasil penelitian 

yang didasarkan pada analisis data dan pengujian hipotesis, maka kesimpulan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kondisi motivasi berprestasi pada siswa kelas V SD 

Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten Tahun Pelajaran 2022/2023 didapatkan hasil yang 

dikategorikan baik karena hampir 69% siswa  mempunyai motivasi untuk berprestasi dalam 

belajar matematika. 

2. Berdasarkan kriteria yang digunakan data tentang hasil belajar siswa, terdapat 31% siswa yang 

mendapat nilai kurang baik; 38% siswa termasuk yang mendapat nilai hasil belajar kategori 

sedang; dan sebanyak 31% siswa yang mendapat nilai hasil belajar baik. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa kelas V mata 

pelajaran matematika di SD Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten  tahun pelajaran 2022/2023. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya. Karena t hitung 7,003 > 

t tabel 2,131, maka Ho ditolak, dan Ha diterima. Dengan Ha diterima berarti terdapat pengaruh 

motivasi berprestasi terhadap hasil belajar matematika siswa. Variabel motivasi berprestasi (X) 

terhadap variabel hasil belajar siswa (Y) diperoleh angka R square sebesar 77,8%, yang 

menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel independen yaitu motivasi berprestasi dalam 

menjelaskan keragaman hasil belajar siswa sebesar 77,8% sedangkan sisanya sebesar 28,2% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti variabel minat, 

intelegensi, bakat, sikap maupun variabel eksternal lainnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh dari motivasi berprestasi terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V SD Negeri 1 Pandeyan Jatinom Klaten Tahun 

Pelajaran 2022/2023, demikian disarankan: 
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1. Siswa 

Siswa hendaknya mengetahui bahwa agar mendapat hasil belajar yang bagus haruslah 

disertai dengan motivasi berprestasi, dan masih banyak faktor internal dan eksternal lain yang 

dapat ditingkatkan siswa agar meraih nilai yang baik. 

2. Guru Matematika 

Guru hendaknya memperhatikan segi psikologis siswa dalam hal ini motivasi berprestasi 

seiring pemberian materi pelajaran, sehingga memudahkan guru untuk menyikapi siswa tersebut 

dalam belajar. 

Selain itu guru juga dapat memberikan motivasi, memperkaya dan menemukan metde latihan 

yang tepat untuk disampaikan kepada siswa setelah mengetahui seberapa besar motivasi 

berprestasi siswa. 

3. Sekolah 

Sekolah hendaknya menyadari bahwa pendidikan harus membantu bukan hanya kemampuan 

inelektual, tetapi juga kecakapan emosional dalam menghadapi kesulitan-kesulitan belajar, 

kemampuan berkreasi, mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi siswa. Salah satunya dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan 

belajar mengajar, menciptakan pengalaman belajar yang lebih. 
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