
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan dan kelangsungan bangsa dan negara. Tanpa pendidikan, 

bangsa dan negara akan menjadi lemah, bahkan terus menerus akan 

menjadi negara jajahan, baik penjajahan fisik maupun non fisik atau 

termasuk ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya) dan 

ipteks (ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni). Untuk menjadi negara 

yang maju dan kuat,harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas. Selanjutnya untuk membentuk SDM yang berkualitas tinggi 

harus diawali dengan pendidikan, apabila pendidikannya maju dan kuat 

kemungkinan besar akan terwujud SDM yang berkualitas. Salah satu cara 

untuk memajukan dan memperkuat pendidikan adalah dengan peningkatan 

motivasi belajar terhadap peserta didik, penimgkatan  proses belajar dan 

pembelajaran serta memajukan pendidikan pada umumnya. Pendidikan 

umumnya tercipta dalam situasi formal di lingkungan sekolah melalui 

proses pembelajaran di kelas yang melibatkan interaksi guru dan siswa. 

Suatu pendidikan yang penting adalah prosesnya bukan hasil akhirnya 

karena dengan proses siswa dapat memahami dan mengerti maksud dari 

pembelajaran. 
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Pendidikan dilihat dari definisi merupakan interaksi antara peserta 
didik dengan pendidik yang dapat berlangsung dalam keluarga, 
sekolah, maupun masyarakat (lingkungan sosial budaya). Di dalam 
interaksi tersebut ada tujuan yang hendak dicapai yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik (baik yang  bersifat kognitif, 
afektif, maupun psikomotorik). (Rubino, 2009 : 1) 

 
Produk pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran 

pendidik dalam proses pembelajaran. Guru dituntut mampu menciptakan 

situasi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM) dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Khususnya pembelajaran IPA. IPA menjadi sangat penting seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, 

sebagai salah satu ilmu yang memiliki nilai esensial yang dapat diterapkan 

dalam berbagai bidang kehidupan. 

Kebanyakan siswa di sekolah tidak menyukai pelajaran IPA.  

Bermacam-macam alasan yang menyebabkan para siswa tidak menyukai 

IPA. Siswa  menganggap IPA adalah pelajaran yang paling sulit setelah 

Matematika dan tidak mudah dipahami karena di dalamnya terdapat 

banyak materi  yang harus dihafal.  Siswa yang menganggap bahwa 

pelajaran IPA itu sulit dan tidak mudah dipahami, sebenarnya bukan hanya 

karena mereka malas belajar atau tidak memperhatikan saat pendidik 

menerangkan, tetapi bisa jadi karena materi yang disampaikan guru tidak 

menarik bagi mereka dan cara mengajar guru yang monoton membuat 

mereka merasa bosan  dan kurang bersemangat.  

Motivasi belajar menurut Sardiman (2009 : 40-85) adalah 

keinginan atau dorongan untuk belajar. Motivasi dalam hal ini meliputi 
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dua hal : 1) mengetahui apa yang akan dipelajari; 2) memahami mengapa 

hal tersebut patut dipelajari. Tanpa motivasi kegiatan belajar mengajar 

sulit untuk berhasil. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik, dengan kata lain dengan adanya usaha yang 

tekun yang didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar dapat 

melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan 

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi siswa. 

SD Negeri 3 Purwantoro juga tidak terlepas dari permasalahan 

mengenai proses pembelajaran IPA. Hasil pengamatan peneliti di SD 

Negeri 3 Purwantoro saat berlangsungnya pembelajaran IPA adalah 

sebagai berikut : 1) Kurangnya keaktifan siswa dalam mengajukan 

pendapat atau komentar pada guru atau siswa lainnya 2) Masih kurangnya 

tanggung jawab siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

3) Tidak adanya usaha dan motivasi untuk mempelajari bahan pelajaran 

atau stimulus yang diberikan guru 4) Masih sedikit siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada akhir pelajaran 5) 

hasil belajar masih rendah, yaitu diantara 26 siswa baru 10 siswa yang bisa 

mencapai KKM (≥65), atau 38 % dari siswa keseluruhan. Dan yang belum 

mencapai KKM (≥65) sebanyak 16 siswa, atau 62%. 

Dari permasalahan tersebut di atas, hendaknya guru mampu 

memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang mampu merangsang 

siswa untuk lebih aktif dalam belajar IPA  dan meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami pelajaran IPA. Dari strategi pembelajaran yang 
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ada, strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yaitu melalui 

strategi pembelajaran aktif Hollywood Squares Review. 

Hollywood Squares Review merupakan salah satu strategi 
peninjauan kembali ala permainan ”Hollywood Squares” yang 
menarik bagi siswa yang digunakan untuk membantu siswa 
mengingat apa yang mereka pelajari dan menguji pengetahuan dan 
kemampuan mereka sekarang. (Melvin L. Silberman, 2006 : 248 ). 

 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba mengadakan 

penelitian tentang ”PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN HOLLYWOOD SQUARES 

REVIEW PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 3 PURWANTORO  

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN PELAJARAN 2011/2012”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah melalui model 

pembelajaran Hollywood Squares Review dapat meningkatkan motivasi belajar 

IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Purwantoro  Kabupaten Wonogiri Tahun 

Pelajaran 2011/2012?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan pemandu dalam kegiatan penelitian 

agar sesuai dengan perencanaan serta berjalan secara terarah. Dalam penelitian 

ini yang menjadi tujuannya adalah untuk Meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA setelah diterapkannya model pembelajaran 
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Hollywood Squares Review pada kelas IV SD Negeri 3 Purwantoro Kabupaten 

Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang 

bersifat  teoritis  maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih kepada kualitas pembelajaran sekolah dasar, utamanya pada 

peningkatan hasil belajar IPA peserta didik melalui penerapan model 

pembelajaran Hollywood Squares Review. 

  Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi  wawasan dan pemahaman bagi guru SD tentang manfaat 

diterapkannya model pembelajaran Hollywood Squares Review terhadap 

hasil belajar IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi sekolah  

1) Memberi bahan refleksi tentang kegiatan belajar mengajar dengan 

metode Hollywood Squares Review. 

2) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran IPA dengan metode yang efektif 

sehingga hasil belajar dapat tercapai secara maksimal. 
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b. Bagi Guru  

1) Dapat membantu tugas guru dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah  peserta didik selama proses pembelajaran di 

kelas secara efektif dan efisien.  

2) Membuka wawasan guru tentang keberagaman model 

pembelajaran yang dapat  dipilih diantaranya Hollywood Squares 

Review. 

c. Bagi peserta didik 

1) Penerapan model pembelajaran Hollywood Squares Review  

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran IPA. 

2) Membuat pembelajaran IPA lebih menarik, menyenangkan, dan 

terasa mudah.  

d. Bagi peneliti 

1) Dapat memperoleh pengalaman langsung bagaimana 

berkolaborasi sehingga dimungkinkan kelak ketika terjun ke 

lapangan mempunyai wawasan dan pengalaman.  

2) Dapat menambah wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan 

peneliti khususnya yang terkait dengan penelitian yang 

menggunakan model pembelajaran Hollywood Squares Review. 

e. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi 

bagi penelitian yang relevan. 


