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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses mengubah tingkah laku siswa 

menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 

masyarakat dalam lingkungan alam sekitar. Kemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi serta komunikasi menjadi tantangan yang cukup serius bagi 

dunia pendidikan di Indonesia. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah 

satu dari beberapa mata pelajaran yang sangat berperan dalam 

pengembangan IPTEK. Pelajaran IPA di SD tidak hanya sebagai dasar 

untuk pendidikan tingkat lanjutan (SMP, SMA dan PT) tetapi juga bekal 

untuk hidup dalam bermasyarakat. 

Sains merupakan pelajaran yang sangat berperan untuk 

menyiapkan siswa supaya dapat menguasai dan mengikuti perkembangan 

IPTEK. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains berfungsi 

untuk memberikan pengetahuan tentang lingkungan alam, 

mengembangkan keterampilan, wawasan dan kesadaran teknologi dalam 

kaitannya dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajaran IPA atau Sains di Sekolah Dasar dilaksanakan tergantung 

pada kondisi sekolahannya, bagaimana kompetensi para gurunya, 

kurikulum yang dipakai, strategi pembelajarannya dan cara 

mengevaluasinya. Banyak pendekatan dan strategi pembelajaran yang 
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diketahui oleh guru, tetapi guru harus pandai memilih pendekatan dan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dibahas, 

keterbatasan media rata-rata merupakan masalah bagi guru untuk 

membantu proses pembelajaran pada IPA/Sains. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas IV SDN 

Karangasem II Laweyan Surakarta terdapat beberapa permasalahan yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Permasalahan tersebut antara lain: 

siswa selalu ramai pada saat pembelajaran berlangsung sehingga 

konsentrasi siswa tidak berfokus, siswa kurang tertarik dengan cara guru 

menyampaikan materi dengan ceramah sehingga siswa cepat bosan, 

rendahnya minat belajar siswa, hasil belajar beberapa siswa belum 

mencapai KKM, dalam hal ini dilihat dari rata-rata ulangan harian. 

Hamzah B.Uno (2011: 31) menyebutkan bahwa ada beberapa 

indikator yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, indikator tersebut 

adalah: “(1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan 

dan kebutuhan belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) 

adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik.” Adapun poin pertama 

hingga ke tiga pengaruhnya pada pemberian teknik-teknik motivasi dalam 

pembelajaran. Sedangkan poin ke empat dan ke lima berkaitan erat 

terhadap pembelajaran kreatif yang dibawakan guru. 
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Berdasarkan pemikiran untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA, perlu adanya pendekatan 

pembelajaran yang tepat dan menarik. Penggunaan STM (Sains Teknologi 

Masyarakat) merupakan salah satu langkah untuk mencapai motivasi dan 

hasil belajar siswa yang lebih baik, yang mana pembelajaran IPA sangat 

berkaitan erat dengan permasalahan di lingkungan sehari-hari. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini juga meninjau dari hasil belajar siswa. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah (UUGD BAB I pasal I). Guru 

yang profesional harus selalu melakukan perubahan terhadap dirinya 

sendiri baik dengan peningkatan kualifikasi akademik, memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidangnya, memiliki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan lain-lain (UUGD BAB III pasal 7). 

Sebagai calon pendidik (Guru SD) harus mempunyai keterampilan 

mengajar dan menguasai strategi pembelajaran yang sesuai untuk siswa 

SD agar nantinya lulusan SD tidak hanya mempunyai keterampilan baca-

tulis-hitung, tetapi mereka juga tidak buta dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi. Terdapat beberapa strategi mengajar yang sebenarnya mampu 

mengaktifkan siswa dan sesuai dengan perkembangan anak pada saat ini. 

Strategi-strategi itu belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pendidik 

yang sebagian besar (terutama di daerah pedesaan) masih menggunakan 
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strategi mengajar yang konvensional yaitu ekspositori (ceramah)  di mana 

kelas didominasi guru. Strategi pembelajaran yang dimaksud antara lain: 

heuristik, cooperative, kontekstual. Dalam penerapan strategi-strategi 

tersebut bisa digunakan berbagai implementasi pendekatan dalam 

pembelajarannya. Misalnya implementasi pendekatan STM (Sains 

Teknologi Masyarakat). 

Dari masalah yang muncul tersebut diharapkan dapat dipecahkan, 

sehingga keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah dapat 

tercapai. Proses pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa ikut aktif 

dalam proses pembelajaran. Untuk itu penulis tertarik menyusun skripsi 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar IPA Melalui 

Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) Pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri Karangasem II Laweyan Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam pelajaran IPA di kelas IV SDN Karangasem II pada setiap 

materi pembelajaran masih ada beberapa siswa yang belum mampu atau 

memahami, mungkin ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Beberapa siswa malas untuk belajar, hal itu menunjukkan bahwa 

minat belajar mereka masih belum nampak. 

2. Keberhasilan pembelajaran IPA tidak hanya ditentukan oleh 

kreativitas guru dalam mengajar, aktivitas dan minat belajar siswa 

juga sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pembelajaran IPA. 
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Oleh sebab itu peneliti sebagai guru kelas merasa perlu melakukan 

tindakan perbaikan pembelajaran melalui PTK yang bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan mungkin untuk memenuhi 

Standar Ketuntasan hasil belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar Penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas 

jangkauannya maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM). 

2. Motivasi belajar pada siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II 

Laweyan Surakarta. 

3. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV SD Negeri 

Karangasem II Laweyan Surakarta. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah penggunaan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri 

Karangasem II Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 

2011/2012? 
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2. Apakah penerapan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM)  

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri 

Karangasem II Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 

2011/2012? 

3. Apakah penerapan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

dapat menambah wawasan guru kelas IV di SD Negeri Karangasem II 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dalam menerapkan metode 

pembelajaran yang variatif? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV di SD Negeri 

Karangasem II Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2011/2012. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 

Karangasem II Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2011/2012. 

3. Untuk menambah wawasan guru kelas IV di SD Negeri Karangasem II 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dalam menerapkan metode 

pembelajaran yang variatif. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

a. Pembaca (masyarakat/orang tua siswa)  

Memberikan informasi yang berkaitan dengan usaha peningkatan 

motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA sehingga dapat 

memperbaiki hasil belajar siswa. 

b. Guru  

Dapat digunakan sebagai alternatif dalam usaha penyelesaian 

masalah pembelajaran mengenai motivasi belajar siswa. 

c. Sekolah  

Hasil dari penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam 

rangka perbaikan pembelajaran. 

 

 

 


