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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan 

Sumber Daya Manusia(SDM), usaha pengembangan SDM tidak hanya di 

lakukan melalui pendidikan pada khususnya pendidikan formal (sekolah). 

Akan tetapi sampai saat ini pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang dilakukan dengan sistemaatis,programatis dan berjenjang. Pendidikan 

merupakan suatu proses untuk mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan kearah dan tujuan yang dicita-

citakan. 

Menurut Sukmadinata (2012:24) “Pendidikan adalah mengoptimalkan 

perkembangan potensi, kecakapan dan kharakteristik pribadi peserta didik”. 

Mutu pendidikan pada hakikatnya adalah bagaimana Proses Belajar Mengajar 

(PBM) yang dilakukan guru dikelas berlangsung secara bermutu dan 

bermakna, oleh karena itu pra syarat utama yang harus dipenuhi bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar (PBM) yang menjamin optimalisasi 

hasil pembelajaran ialah tersedianya guru dengan kualifikasi dan kompetensi 

yang mampu memenuhi tuntutan dan tugasnya. Untuk mencapai pembelajaran 

yang optimal dibutuhkan guru yang kreatif dan inovatif yang selalu memiliki 
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keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar (PBM) dikelas. 

Berdasarkan kenyataanya di kelas IV SD negeri 01 Mojoreno 

Kecamatan Sidoharjo pada mata pelajaran IPA permasalahan yang adalah 

rendahnya motivasi belajar siswa saat pembelajaran berlangsung, yang 

disebabkan oleh kurangnya inovasi dan penerapan strategi pembelajaran yang 

tepat. Terlihat pada saat proses belajar mengajar (PBM) yang berlangsung 

dimana  pembelajaran bersifat konvensional dengan ceramah kemudian 

memberi tugas  sehingga keterlibatan siswa secara aktif masih sangat kurang. 

Penerapan strategi dalam Proses Belajar Mengajar  belum diterapkan sehingga 

siswa cenderung merasa malas, dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hal 

ini mempengaruhi  hasil belajar siswa yang juga masih rendah dari 24 siswa 

ada 16 siswa yang belum mencapai ketuntasan minimal (KKM) yang sudah 

ditentukan yaitu  ≥ 75, karena itu perlu diterapkan strategi yang tepat dalam 

proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Motivasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Meskipun 

siswa memiliki potensi yang tinggi dalam suatu bidang pembelajaran 

khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, akan tetapi jika tidak 

ada motivasi dalam dirinya maka tujuan pembelajaran tidak akan dicapai 

secara optimal. Menurut Hamalik (2008: 158) motivasi adalah perubahan 
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energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.  

Dengan motivasi diharapkan dapat mendorong timbulnya kelakuan 

dan mengubah kelakuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan 

menurut Handoko (dalam, Samino 2013: 137) motivasi adalah merupakan 

kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai 

tujuan kepuasan dirinya. Berdasarkan pendapat motivasi datas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan perubahan terhadap apa yang dilakukan guna 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berikut fungsi motivasi menurut Sardiman (2007: 161) diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat yang melepaskan energi. Motivasi 

dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang 

nakan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakini ke arah tujuan hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

3. Menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujun 

tersebut.  

 

Menurut Suwarno dan Mulyadi (2010: 4). Sebuah pembelajaran 

dikatakan kreatif dan inovatif jika guru mampu melakukan beberapa hal 

diantaranya: 

1. Guru mampu melakukan pergeseran dari pembelajaran yang berpusat 

pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

2. Guru menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang aktif. 

3. Berangkat dari adanya kreatifitas guru dalam pembelajaran. 
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4. Pembelajaran berbasis kelompok kecil, terjadi saling asah asih dan asuh 

antar teman sebaya. 

 

Strategi merupakan teknik yang digunakan dalam menyampaikan 

materi pembelajaran untuk memperoleh hasil pembelajaran yang bermakna 

jika materi baru yang disampaikan dikaitkan dengan pengalaman siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas mengenai “Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada 

Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 01 Mojoreno Kecamatan Sidoharjo 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2013/2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. “Apakah penerapan strategi Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 

motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Mojoreno 

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun 2013/2014?”. 

2. Apakah penerapan strategi Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Mojoreno Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun  2013/2014?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Meningkatkan motivasi belajar IPA dengan penerapan strategi Think 

Pair Share (TPS) pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Mojoreno 

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun  2013/2014”. 

2. Meningkatkan hasil belajar IPA dengan penerapan strategi Think Pair 

Share (TPS) pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Mojoreno Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun 2013/2014”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat bermanfaat khususnya bagi pelaksanaan 

pembelajaran ditempat ini berlangsung, umumnya bagi dunia pendidikan yang 

mempunyai konteks permasalahan yang mempunyai pola yang sama 

meskipun lokasi dan waktunya berlainan. Manfaat penelitian ini dapat 

mencakup bagi siswa, guru, dan sekolah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penerapan strategi Think Pair Share (TPS) diharapkan siswa 

dapat meningkatkan motivasi belajar, pada mata pelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri 01 Mojoreno sebagai dasar untuk mengadakan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis, meliputi: 

a. Bagi Siswa 

1) Untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat dan 

aktif dalam pembelajaran IPA. 

2) Dapat meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran IPA. 
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3) Dapat mempertajam pengetahuan dan keterampilan secara aktif 

kreatif dan inovatif. 

b. Bagi Guru 

1) Strategi Think Pair Share (TPS) akan memberi masukan bagi guru 

setidaknya sebagai pengalaman menarik dan yang akan mendorong 

guru untuk melakukan berbagai kreativitas lainnya dalam 

pembelajaran.  

2) Guru akan menghayati penerapan strategi Think Pair Share (TPS) 

lebih dekat dan mendapatkan masukan berupa pengalaman kreatif, 

menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa 

maupun guru. 

c. Bagi Peneliti 

1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pendidikan. 

2) Jika peneliti menjadi seorang guru nantinya, peneliti akan lebih 

mengetahui bahwa menggunakan strategi Think Pair Share (TPS) 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Bagi Kepala Sekolah 

1) Penelitian ini akan menjadi masukan dan pendorong bagi guru-

guru lain untuk juga mencari dan menerapan inovasi pembelajaran. 

2) Membuka cakrawala baru dan wawasan baru berkenaan dengan 

peningkatan profesionalisme guru dan tanggung jawabnya dalam 

pembelajaran.  

 


