
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dalam proses pembelajaran dituntut siswa dan guru untuk lebih aktif. 

Siswa harus aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan guru juga 

harus aktif memancing kreatifitas anak didiknya sehingga dialog dua arah 

terjadi dengan sangat dinamis. Adapun kelebihan dari KTSP adalah 

memberi alokasi waktu pada kegiatan pengembangan diri siswa. Siswa 

tidak hanya mengenal teori, tetapi diajak untuk terlibat dalam sebuah 

pengalaman belajar (Riandari, 2007). 

Dalam proses pembelajaran, minat peserta didik merupakan hal yang 

sangat penting dan perlu diperhatikan oleh guru sehingga proses 

pembelajaran yang ditempuh benar-benar memperoleh hasil yang optimal. 

Dengan minat siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan serta perilaku lainnya, termasuk sikap dan nilai.  

Dari hasil wawancara dengan guru kelas V SDN Jimbaran 02 

Kabupaten Pati diperoleh informasi rendahnya minat siswa dalam proses 

pembelajaran IPA. Selain itu, dari hasil observasi yang dilakukan di kelas 

V SDN Jimbaran 02, guru menjelaskan materi dengan didominasi oleh 

penggunaan metode ceramah, tanya jawab dan kegiatan lebih berpusat 

pada guru.  
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Dari penyebab masalah tersebut, analisis penyebab ditemukan 

beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya minat belajar siswa 

SD Negeri Jimbaran 02 antara lain dari pihak siswa : 

a) Kondisi sosio kultur kelas kurang kondusif 

b) Sajian materi kurang menantang 

c) Rendahnya minat belajar siswa 

d) Media pembelajaran tidak bervariasi 

e) Tidak ada penguasaan terhadap siswa 

f) Kurangnya peran siswa dalam proses pembelajaran sehingga akan 

berdampak pada nilai siswa. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sekolah adalah ilmu pengetahuan 

alam yang diajarkan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Fenomena 

yang sering terjadi dalam proses pembelajaran IPA, terutama dijenjang 

Sekolah Dasar (SD) memperlihatkan beberapa permasalahan diantaranya : 

a. Metode yang digunakan oleh guru lebih ditekankan pada keaktifan 

guru dan bukan siswa. 

b. Pembelajaran yang dilakukan guru kurang kreatif, lebih banyak 

menggunakan metode ceramah. 

c. Guru kurang mengoptimalkan penggunaan media belajar. 

d. Minat belajar siswa masih rendah. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan siswa kurang antusias dan 

tertarik dengan proses pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 



Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih metode diskusi 

kelompok untuk meningkatkan minat belajar IPA pada siswa kelas V 

SDN Jimbaran 02 Kabupaten Pati Semester Satu Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini pembatasan masalah diperlukan agar penelitian 

lebih efektif, efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi 

penelitian ini antara lain : 

1. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas V SDN Jimbaran 02 Kabupaten 

Pati semester satu tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan minat belajar siswa mata 

pelajaran IPA. 

3. Metode penelitian ini menggunakan metode diskusi kelompok. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas ada beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Di ketahui bahwa minat belajar IPA kebanyakan masih rendah 

karena siswa menganggap pelajaran ini tidak menarik. 

2. Motivasi belajar rendah terbukti dari metode pembelajaran yang 

sering digunakan disekolah sekarang ini adalam metode ceramah. 



3. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang di gunakan 

dalam mata pelajaran IPA. 

 

D. Perumusan Masalah 

Apakah menggunakan metode diskusi kelompok dapat 

meningkatkan minat belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri Jimbaran 

02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk meningkatkan minat belajar IPA dengan menggunakan metode 

diskusi kelompok siswa kelas V SD Negeri Jimbaran 02 Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk dapat memberi masukan tentang 

ada tidaknya pengaruh penerapan metode diskusi kelompok terhadap 

meningkatnya minat belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Jimbaran 

02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

 

 

 



2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat belajar secara aktif melalui diskusi kelompok 

sehingga minat belajar terhadap mata pelajaran IPA dapat 

meningkat dan prestasi belajar IPA juga meningkat. 

b. Bagi Guru 

 Memperoleh pengalaman menerapkan metode diskusi 

dalam pembelajaran 

 Meningkatkan guru dalam mengajar secara bervariasi 

dengan memanfaatkan media pembelajaran 

 Penelitian ini di harapkan bermanfaat, bagi guru sebagai 

bahan masukan tentang penggunaan metode diskusi 

kelompok dalam pembelajaran IPA dalam rangka 

menumbuhkan minat belajar siswa, sedangkan siswa 

diharapkan dapat menumbuhkan minat dan pemahaman 

terhadap materi IPA. 

 


