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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Selain itu pendidikan 

bisa sebagai proses perubahan bagi manusia, baik dalam keterampilan, tingkah 

laku, maupun kecerdasan dalam berpikir.Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran didalam suatu proses 

pendidikan berkaitan erat dengan prestasi bagaimana anak mendapat suatu hasil 

atau prestasi dalam belajarnya.  

Proses kegiatan belajar mengajar dapat mengahasilkan sebuah prestasi belajar. 

Hal tersebut diberikan oleh pendidik dari beberapa mata pelajaran yang sudah 

dipelajari oleh peserta didik. Dalam proses belajar mengajar diharapkan mendapat 

hasil yang maksimal akan tetapi beberapa faktor sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar. Saat ini satuan pendidikan Indonesia memakai kurikulum 2013. 

Selain itu, kurikulum 2013 mampu mengembangkan pembelajaran secara 

seimbang antara aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap), dan aspek 

psikomotorik (keterampilan), sehingga diharapkan dengan adanya kesetimbangan 

kemampuan siswa yang dilihat dari aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

dan psikomotorik mampu membentuk manusia Indonesia yang bersaing dengan 

negara lain.  

Mengacu pada Standar Isi kurikulum 2013, matematika merupakan pelajaran yang 

wajib ditempuh oleh peserta didik yang dapat mengasah kemampuan peserta didik 

dalam berhitung maupun penggunaan rumus dalam mengerjakan soal tes. Tidak 

hanya itu saja melainkan juga mengasah kemampuan penalaran dan analisis untuk 

memecahkan permasalahan sehari-hari. Sari (2015) berpendapat bahwa peserta 
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didik dituntut tidak hanya mahir dalam berhitung saja, akan tetapi juga harus 

mahir dalam penalaran yang logis dan kritis untuk memecahkan masalah.  

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), perlu adanya pengembangan kurikulum 

untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi pada diri siswa khususnya dalam 

mata pelajaran-mata pelajaran tertentu. Maka Kurikulum 2013 merupakan 

kurikulum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut, kurikulum 2013 

juga tidak hanya mengembangkan kognitif (pengetahuan) saja, tetapi juga sikap 

(afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Hal tersebut disebabkan adanya 

perbaikan karakter dan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Namun, 

apabila aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik tidak seimbang, maka akan 

mengakibatkan pembelajaran kurang efektif dan kurang optimal dalam 

pembelajaran.  

Pendidikan tidak lepas dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

pendidik sebagai pengajar terhadap peserta didik yang menerima pengajaran. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada setiap individu 

sepanjang hidupnya.  

Terjadinya proses belajar mengajar karena adanya hubungan antara individu 

dengan lingkungan tempat tinggalnya. Proses belajar mengajar akan berjalan  

secara efektif jika terjadi interaksi antara guru dan siswa, karena keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran. Jean Piaget dalam Suprijono (2014: 22-23), 

pada usia 8-11 tahun anak usia sekolah dasar mengalami perkembangan kognitif, 

mulai mengembangkan kemampuan berpikir beraneka. Pada tahap ini siswa mulai 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir atas dasar pengalaman nyata. Dalam 

proses pembelajaran perlu adanya model agar mendapatkan hasil yang baik dari 

kegiatan belajar, karena model pembelajaran merupakan proses mencapai tujuan 

bagi seorang guru. Agar guru dapat membangkitkan motivasi belajar anak dan 

lebih bervariatif.  

Menurut teori perkembangan Jean Piaget di atas usia tersebut, manusia 

memasuki tahap operasional konkret artinya dalam proses pembelajaran siswa 

perlu benda nyata untuk mempermudah berpikir. Tidak harus media, 
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menggunakan model pembelajaran tertentu juga dapat mengubah pola pikir siswa 

dan seakan-akan seperti kenyataan. 

Berdasarkan observasi peneliti pada pra penelitian dengan melakukan 

wawancara dengan bapak Wido Utomo guru kelas VI Sekolah Dasar negeri 3 

Panunggalan Gugus Diponegoro Grobogan, diketahui bahwa minat siswa 

terhadap  belajar matematika khususnya materi bangun ruang mempunyai banyak 

ada yang tinggi, sedang dan rendah, karena banyak yang menggangap belajar 

matematika itu sulit. Ini terbukti sejumlah anak yang masih merasa malas jika 

mengerjakan soal atau tugas dari guru dan hasil belajarnya dibawah KKM. Tidak 

jarang juga ditemui siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika, hal ini 

dapat menimbulkan rasa malas belajar terutama pelajaran matematika. Siswa juga 

belum semuanya aktif dalam pembelajaran, mereka pasif banyak yang bermain 

sendiri ketika proses pembelajaran matematika tersebut berlangsung. 

Pembelajaran bangun ruang di gugus diponegoro juga masih ada beberapa siswa 

yang belum memahami,tapi ada juga yang sudah paham, jadi permasalahan 

mereka bervariasi, ada yang tinggi ada pula yang rendah dalam pemahaman 

materi bangun runag, faktor lainnya belum digunakannya model pembelajaran 

yang sesuai dengan perkembangan siswa. Dengan ini memerlukan metode 

pembelajaran yang variatif agar dapat menarik minat belajar siswa. Secara umum 

siswa masih cenderung kurang dalam mengembangkan keterampilan belajar 

karena mayoritas guru SD saat ini masih mengajarkan pembelajaran yang bersifat 

konvensional. 

Pembelajaran konvensional lebih menekankan guru serta pembelajaran masih 

didominasi guru dalam memberikan materi dengan metode ceramah seperti, 

menjelaskan materi pelajaran melalui definisi atau pengertian terlebih dahulu, lalu 

langsung diberikan sebuah latihan soal yang bersifat formal tanpa melibatkan 

aktivitas belajar siswa dan tanpa mengetahui pemahaman siswa saat proses 

belajar. Pengajaran konvensional memang menuntut guru agar siswanya selalu 

terlibat lebih aktif dalam memecahkan masalah saat proses belajar. Namun tetap 

saja siswa belum mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri secara baik 

dan optimal.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inayah ( 2013 ) juga menunjukan adanya 

hubungan yang sangat signifikan antara motivasi prestasi dengan Self Regulated 

Learning (SRL) pada siswa SMPN 1 Tarakan dengan korelasi (r) sebesar 0,636 

dan nilai probalitas kesalahan (P) sebesat,0,000 ( < 0,01 ). Hal ini berarti kedua 

variabel berhubungan satu sama lain yaitu motivasi prestasi SMPN 1 Tarakan 

tinggi maka diikuti pula pada Self Regulated Learning (SRL) yang tinggi. 

Sebaliknya bila motivasi berprestasi siswa SMPN 1 Tarakan rendah maka Self 

Regulated Learning (SRL) siswa pun rendah.Hal itu juga didukung penelitan oleh 

Latifatul fajriyah, Yoga Nugraha,Padillah Akbar, dan Martin Bennard 

menghasilkan penelitan yang mengungkapkan bahwa kemandirian belajar telah 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar matematika, sehingga 

kemandirian belajar atau self regulated leraning berpengaruh positif tentang 

prestasi belajar matematika siswa sebesar 46,6 % dan 53,4% dipengaruhi  oleh 

faktor luar kemandirian belajar.Oleh karena itu melihat kesimpulan yang didapat 

perlu meningkatkan kemandirian belajar agar siswa lebih bertanggung jawab 

terhadap prestasi belajarnya. 

Adapun hal yang mempengaruhi hasil belajar ialah motivasi. Menurut 

Sardiman (2014: 73) “motivasi merupakan suatu dorongan untuk melakukan 

sesuatu yang berasal dari diri sendiri maupun yang berasal dari orang lain”. 

Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih giat, tekun dan memiliki 

konsentrasi penuh dalam kegiatan belajar. Dorongan motivasi dalam belajar 

merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar siswa di sekolah. Nugraha (2021) menjelaskan bahwa motivasi 

belajar yang tinggi membuat nilai dan predikat hasil belajar matematika menjadi 

tinggi. Kaitan erat antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa khususnya 

pada motivasi belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika siswa. 

Menurut Sardiman (2014: 92) motivasi belajar bisa diciptakan oleh guru untuk 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilakukan dengan 

beberapa cara sebagai berikut: (1) memberi angka, (2) hadiah, (3) 

saingan/kompetisi, (4) ego-involvement, (5) memberi ulangan, (6) mengetahui 
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hasil, (7) pujian, (8) hukuman (9) hasrat untuk belajar, (10) minat, (11) tujuan 

yang diakui. Selain dengan cara-cara tersebut motivasi belajar juga dapat 

diciptakan dengan membentuk suasana belajar yang menyenangkan dengan 

menggunakan model pembelajaran. Berdasarkan pernyataan di atas, permasalahan 

tersebut perlu diperbaiki dengan model pembelajaran yang menarik, dan 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Untuk mengatasi masalah tersebut penulis mencoba melakukan penelitian 

dengan mengembangkan suatu model pembelajaran Self Regulated Learning 

(SRL) agar siswa lebih banyak melakukan aktivitas dan menyenangkan. elf 

regulated learning (pengaturan diri dalambelajar). Menurut Slavin (2019: 10 ) 

self regulated learning adalah “siswa yang mempunyai pengetahuan tentang 

strategi pembelajaran yang efektif dan bagaimana serta kapan menggunakannya”. 

Selanjutnya, menurut Santrock (2019: 296) “pembelajaran regulasi diri adalah 

memunculkan dan memonitor diri sendiripikiran, perasaan, dan perilaku untuk 

mencapai suatu tujuan”. Jadi, self regulated learning adalah kemampuan individu 

dalam mengatur strategi dan mengendalikan diri dalam belajar untuk menciptakan 

kondisi pembelajaran yang efektif dan mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. Self regulated learning menjelaskan bagaimana peserta didik 

membangun dan merasionalisasi tujuan, dan menerima tanggung jawab untuk 

memantau kognisi, motivasi dan perilaku untuk mewujudkan kemampuan peserta 

didik. (Peel, 2016). 

Apabila siswa tersebut mampu mengembangkan kemampuan self regulated 

learning, maka telah mencapai tujuannya. Menurut Locke & Lathan (dalam 

Susanto, 2018: 67) penetapan tujuan berupa penentuan hasil belajar yang ingin 

dicapai siswa. Steffens (dalam Latipah, 2017) menyatakan bahwa dengan self 

regulated learning siswa dapat mengontrol dirinya dalam belajar dan dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

Menurut Zimmerman (2018: 6) siswa yang menggunakan strategiself 

regulated learning memiliki kesadaran terhadap hasil kinerjanya dapat 

merencanakan tingkat prestasinya berdasarkan kinerja belajar yang direncanakan. 
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Dengan demikian, siswa dengan hasil belajar yang tinggi memiliki regulasi diri 

yang baikketika belajar karena sudah mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkannya. Sebaliknya, siswa yangmemiliki prestasi belajar rendah memiliki 

self regulated learning yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Zimmerman 

(2018: 12) yang mengemukakan bahwa siswa dengan hasil belajar rendah pada 

umumnya tidak termotivasi untuk mengatur diri dalam belajar (self regulated 

learning). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian di SDN 

Negeri Kecamatan Pulokulon, Grobogan Kab. Grobogan dengan judul “Pengaruh 

pendekatan pembelajaran Self Regulated Learning (SRL) dan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika materi bangun ruang di Sekolah Dasar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti dapat 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Seberapa besar pengaruh  Self Regulated Learning (SRL) terhadap prestasi 

belajar matematika materi bangun ruang di Sekolah Dasar? 

2. Seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika 

materi bangun ruang di Sekolah Dasar ? 

3. Seberapa besar perbedaan penggunaan Self Regulated Learning (SRL) pada 

kelas eksperimen dan kelas control terhadap prestasi belajar matematika 

materi bangun ruang di Sekolah Dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: 

1. Menganalisis pengaruh pendekatan pembelajaran Self Regulated Learning 

(SRL) terhadap prestasi belajar matematika materi bangun ruang di Sekolah 

Dasar . 

2. Menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika 

materi bangun ruang di Sekolah Dasar . 
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3. Menganalisis perbedaan penggunaan Self Regulated Learning (SRL) pada 

kelas eksperimen dan kelas control terhadap prestasi belajar matematika 

materi bangun ruang di Sekolah Dasar . 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, berupa 

penerapan etika dan moral khususnya pada pelajaran matematika kelas VI 

Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pulokulon, Grobogan. Secara praktis, 

penerapan etika dan moral dalam pembelajaran pada siswa kelas VI Sekolah 

Dasar Negeri Kecamatan Pulokulon, Grobogan diharapkan dapat bermanfaat: 

1) Bagi guru  

a. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka meningkatkan prestasi 

belajar dengan penggunaan model pendekatan pembelajaran Self 

Regulated Learning (SRL) pada pembelajaran matematika materi bangun 

ruang di  Sekolah Dasar.. 

b. Meningkatkan kinerja guru di dalam proses belajar mengajar sehingga 

dengan penggunaan model pendekatan pembelajaran Self Regulated 

Learning (SRL) mampu meningkatkan prestasi belajar di Sekolah Dasar. 

2) Bagi siswa 

a. Menumbuhkan motivasi dan meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran tematik.  

b. Sebagai sarana peningkatan etika dan moral siswa dalam pembelajaran 

tematik. 

c. Sebagai sarana melestarikan etika dan moral siswa dalam pembelajaran 

tematik. 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk mengantisipasi agar judul atau tema yang sudah penulis pilih tidak 

menimbulkan persepsi dan interpretasi yang keliru atau ambiguitas maka 

memerlukan penjelasan yang lebih detail. Judul atau tema yang diangkat adalah 

“Pengaruh pendekatan pembelajaran Self Regulated Learning (SRL) dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika materi bangun ruang di 
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Sekolah Dasar. Kemudian lebih jelasnya, judul tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Motivasi belajar adalah suatu penggerak yang timbul dari kekuatan mental diri 

peserta didik maupun dari ciptaan kondisi belajar sedemikian rupa untuk 

mencapai tujuan belajar. 

b. Prestasi belajar adalah realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang. 

c. Self Regulated Learning (SRL) adalah proses aktif dan kondusif dengan jalan 

siswa menetapkan tujuan pembelajaran dan berusaha untuk memantau, 

meregulasi, dan mengontrol kognisi, motivasi dan tingkah laku yang 

diarahkan dan didorong oleh tujuan dan sudah disesuaikan dengan konteks 

lingkungan. 

d. Konvensional adalah pembelajaran yang bertumpu atau berpusat pada siswa. 

Pembelajaran ini menggunakan urutan kegiatan yang sudah dibakukan. 

 


