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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dimyati dan Mudjiono (2009:7) menjelaskan bahwa belajar 

merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, 

maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat 

siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang 

dipelajari siswa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuh-

tumbuhan, manusia atau hal-hal yang dijadikan bahan belajar. Tindakan 

belajar tentang suatu hal tersebut tampak sebagai perilaku belajar yang tampak 

dari luar. 

Menurut Muhibbin (2010:20), secara singkat mengajar adalah kegiatan 

menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam 

pengetahuan tersebut kepada siswa. Agar kegiatan mengajar ini diterima oleh 

para siswa, guru perlu berusaha membangkitkan gairah dan minat belajar 

mereka. Kebagkitan gairah dan minat belajar para siswa akan mempermudah 

guru dalam menghubungkan kegiatan mengajar dengan kegiatan belajar. 

Roestiyah (1989:18) juga pernah mengungkapkan bahwa mengajar 

adalah bukan tugas yang ringan bagi seorang guru. Dalam mengajar guru 

berhadapan dengan sekelompok murid, mereka adalah makhluk hidup yang 

memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk menuju kedewasaan. Setiap 
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guru tentu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan baik bagi guru 

maupun bagi siswa. Namun pada kenyataannya terkadang guru menemukan 

masalah-masalah dalam proses belajar mengajar. Salah satu dari masalah 

tersebut yaitu ketika guru kesulitan dalam memilih metode yang sesuai dan 

tentunya bisa memotivasi siswa untuk selalu giat dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Dalam pembelajaran memang terkadang kita temui guru 

yang hanya mampu mengajar dengan metode ceramah yang sebetulnya terlalu 

memaksakan siswa untuk lebih memahami materi yang disampaikan guru. 

Entah guru mengerti atau tidak, yang terpenting baginya dia sudah 

menjalankan kewajiban sebagai guru yang dikatakan sebagai pendidik siswa. 

Siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Ada 

yang mungkin giat dan tekun dari awal atau mungkin juga ada yang memang 

harus dimotivasi baik oleh guru maupun orang tua. 

Sebelum memilih judul penelitian, peneliti sempat meninjau keadaan 

sekolah yang akan dijadikan subjek Penelitian Tindakan Kelas. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa siswa kelas VI di SD Negeri 01 Tanjungsari 

memiliki hasil belajar yang rendah terutama pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Menurut guru kelas VI penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa kelas pada mata pelajaran IPA yaitu karena rendahnya motivasi siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga siswa kurang mampu 

dalam menyerap materi yang disampaikan guru. 

Hasil ulangan siswa kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari pada mata 

pelajaran IPA memang masih terbilang rendah. Dari 32 siswa yang mengikuti 
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ulangan, baru 14 siswa yang mendapatkan nilai di atas 64 sesuai KKM, 

sedangkan  20 siswa masih belum tuntas. 

Rendahnya motivasi siswa disebabkan karena saat mengajar guru 

hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran IPA. Hal ini tentu 

membuat siswa merasa jenuh dan kurang termotivasi. Maka dari itu, guru 

perlu menyajikan pembelajaran dengan metode yang inovatif dan membuat 

siswa menjadi aktif dan merasa termotivasi. Melihat keadaan seperti ini, maka 

peneliti dan guru kelas VI bersepakat untuk membenahi pembelajaran dengan 

membuat Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Discovery Pada Mata Pelajaran 

IPA Kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari Pemalang Tahun Pelajaran 

2012/2013”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah 

di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian lebih dapat 

terarah dan tidak luas jangkauannya, pembatasan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VI SD Negeri 01 

Tanjungsari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

2. Penelitian terdiri dari dua siklus, dan satu siklusnya terdiri dari satu 

pertemuan.  
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3. Pembelajaran menggunakan metode discovery. 

4. Sasarannya yaitu pada peningkatan motivasi belajar siswa. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah penggunaan metode discovery 

pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VI 

SD Negeri 01 Tanjungsari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tahun 

pelajaran 2012/2013?”. 

 

D. Tujuan Masalah 

Dari penelitian yang peneliti lakukan, peneliti memiliki tujuan dari 

masalah yang di teliti, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VI SD 

Negeri 01 Tanjungsari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tahun 

pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan metode discovery. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan 

baik, yaitu dapat bermanfaat baik bagi guru, siswa maupun sekolah. 

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran IPA, utamanya untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas VI. Serta untuk memecahkan kebuntuan guru 

dalam memilih metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VI SD 

Negeri 01 Tanjungsari. Namun peneliti juga berharap mampu 

memberikan manfaat bagi siswa, guru dan sekolah. 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2) Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan kemampuan dan kreatifitas guru dalam merancang 

dan menggunakan metode pembelajaran yag inovatif. 

2) Meningkatkan kemampuan dan kreatifitas guru dalam 

pembelajaran IPA. 

3) Mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

IPA. 
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c. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bahwa penggunaan metode discovery 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA di 

kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang tahun pelajaran 2012/2013. 


