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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelajaran IPA merupakan pelajaran yang sangat membutuhkan

kreativitas siswa dalam mencari informasi yang baru. Pelajaran IPA merupakan

pelajaran yang membutuhkan tantangan bagi sebagian besar siswa. Dan karena

kurangnya kreativitas siswa, seringkali nilai siswa justru jatuh di mata pelajaran

IPA. Seperti yang peneliti alami, ketika mengadakan ulangan IPA ternyata nilai

yang dicapai siswa jauh dari yang diharapkan.

Pada saat guru melakukan observasi kelas, guru masih cenderung

menggunakan strategi pembelajaran konvensional, pembelajaran hanya berpusat

pada guru saja (teacher center) dan tidak menggunakan media yang ada saat ini,

sehingga penguasaan materi pembelajaran masih menimbulkan kebingungan

pada siswa dan menimbulkan perasaan verbalisme, karena apa yang dijelaskan

guru tanpa didukung oleh media gambar atau belum menggunakan multi media

yang ada. Terbukti dengan masih banyaknya siswa yang belum mencapai batas

ketuntasan, yaitu dari 22 siswa ternyata hanya 11 siswa yang nilainya sudah

memenuhi KKM.  Sedangkan 11 siswa yang lain nilainya belum mencapai

KKM. Padahal KKM yang ditetapkan adalah  70.

Selain itu motivasi belajar siswa masih rendah terbukti hanya sedikit

siswa yang dalam pembelajaran merasa bosan, tidak mau bertanya, ada yang

mengantuk bahkan banyak siswa yang minta ijin ke belakang. Prosentase

motivasi belajar siswa masih rendah dan hasil belajar juga masih rendah. Hasil
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refleksi yang dilakukan oleh guru menunjukkan bahwa proses belajar mengajar

yang terlaksana belum efisien, sehingga pola pembelajaran perlu diperbaiki.

Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi di kelas, adalah

kurangnya media pembelajaran yang menarik sehingga motivasi belajar siswa

saat pembelajaran berlangsung, anak merasa bosan, tidak ada siswa yang mau

bertanya, siswa merasa malu untuk mengemukakan pendapat.

Sesuai dengan data nilai siswa yang ada, peneliti yang dalam hal ini

adalah guru yang mengajar di kelas tersebut berniat untuk mengadakan

perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas. Peneliti berharap

setelah dilakukan perbaikan pembelajaran maka motivasi siswa dalam belajar

IPA mengalami peningkatan. Dan dengan meningkatnya motivasi belajar siswa,

maka hasil belajar siswa juga akan mengalami peningkatan. Paling tidak nilai

yang dicapai siswa bisa lebih dari KKM yang sudah ditetapkan.

Untuk meningkatkan penguasaan materi pembelajaran siswa guru

melaksanakan perbaikan pembelajaran menerapkan proses pemecahan masalah

kesulitan belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa perlu menggunakan

multi media yang dapat menrik motivasi belajar siswa, dengan pendekatan

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenagkan. Dengan menggunakan

multi media dalam pembelajaran IPA dapat membangkitkan motivasi

pembelajaran, siswa tertarik dan aktif dalam belajar karena banyak sekali pilihan

gambar atau media benda yang ada pada multi media. Dengan demikian guru

akan dapat menemukan dan memecahkan masalah tentang masih kurangnya

motivasi dan hasil pembelajaran yan rendah.
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Dari beberapa paparan di atas,  peneliti menyimpulkan bahwa motivasi

belajar siswa merupakan salah satu modal untuk dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar maka diperlukan multi

media pembelajaran agar  siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Maka

dengan strategi ini dapat dinyatakan dengan judul penelitian : “Penggunaan

Multi Media untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA pada Siswa

Kelas IV SDN 01 Munggur Tahun Pelajaran 2012/2013”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dengan penggunaan multi media dapat meningkatkan motivasi

belajar IPA pada siswa ?

2. Apakah dengan penggunaan multi media dapat meningkatkan hasil belajar

IPA pada siswa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan

tujuan penelitian perbaikan pembelajaran ini, yaitu :

1. Meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 01 Munggur

Kecamatan Mojogedang

2. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui penggunaan multi media pada siswa

kelas IV SDN 01 Munggur  Kecamatan Mojogedang
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapakan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai masalah yang

diteliti

b. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang

diterima dibangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

1. Dapat meningkatkan motivasi  belajarnya.

2. Dapat meningkatkan hasil belajarnya.

b. Bagi Guru

1. Dapat memberikan motivasi kepada guru lain untuk senantiasa

menggunakan multi media dalam pembelajaran sehingga bisa

meningkatkan motivasi belajar siswa

2. Dapat memperbaiki proses pembelajaran sehingga kualitas

pembelajaran meningkat.

c. Bagi Sekolah

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran di sekolah.

2. Terciptanya suasana kegiatan belajar mengajar di kelas yang

kondusif.
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