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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah pengalihan pengetahuan, kebudayaan dan lain-

lainnya dari generasi tua kepada generasi muda atau generasi penerus (Samino 

2010: 35). Rubino Rubiyanto (2011: 1) menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang dapat 

berlangsung dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Berbeda dengan 

pendapat (Yudhi Munadi, 2013: 2) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah 

komunikasi, karena dalam proses pendidikan terdapat komunikator, 

komunikan, dan pesan (message), yakni sebagai komponen komunikasi. 

Pendidikan terbagi menjadi beberapa yaitu pendidikan formal, informal, dan 

nonformal. Pendidikan formal terjadi di sekolah. Pendidikan informal terjadi 

dalam keluarga. Sedangkan pendidikan nonformal terjadi di dalam masyarakat. 

Permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini adalah metode 

pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran. Selain 

memperbaiki sistem pembaharuan kurikulum, pemerintah juga mengupayakan 

perbaikan dari segi operasional, yaitu perubahan sarana dan prasarana 

pendidikan serta meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui 

penataran-penataran. Dalam meningkatkan kualitas guru, pemerintah 

mengupayakan untuk menciptakan guru yang mampu menemukan masalah 
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dalam pendidikan dan juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan 

yang dihadapi. 

Permasalahan yang harus dihadapi guru adalah permasalahan yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran. Guru harus mampu mengatasi 

kendala-kendala yang muncul secara langsung yang berhubungan dengan 

proses pembelajaran di kelas maupun peserta didik. Sering dijumpai siswa 

yang memiliki intelegensi tinggi tetapi prestasi belajar yang dicapainya rendah, 

hal itu dikarenakan kemampuan intelektual yang dimiliki siswa kurang 

berfungsi secara optimal. Salah satu faktor pendukung agar kemampuan 

intelektual yang dimiliki siswa dapat berfungsi secara optimal adalah adanya 

inisiatif dari guru untuk menciptakan suatu media pembelajaran. Media 

pembelajaran berfungsi untuk merangsang kemampuan intelektual siswa agar 

dapat berkembang dan berfungsi secara optimal. Misalnya, pada mata pelajaran 

IPA. Pembelajaran IPA akan lebih mudah diajarkan kepada siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada hari Sabtu tanggal 14 

Desember 2013 diketahui bahwa proses pembelajaran IPA di SD Negeri 2 

Minggarharjo, Eromoko, Wonogiri pada umumnya guru masih minim 

menggunakan media pembelajaran sehingga proses pembelajaran kurang 

menarik. Hal ini tampak pada proses pembelajaran ditemukan kelemahan yaitu: 

1) Siswa tidak berani untuk mengungkapkan ide yang mereka miliki. 2) Tidak 

adanya keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 3) 

Kurangnya rasa ingin tahu siswa pada pelajaran IPA. 4) Siswa kurang tertarik 
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mengikuti pembelajaran. 5) Kurangnya perhatian siswa terhadap penjelasan 

guru dalam mata pelajaran IPA. 6) Siswa gaduh dalam mengikuti pembelajaran 

IPA. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa 

(Zainal Aqib 2013: 50). Penggunaan media pembelajaran diperlukan untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan guru. 

Selain hal itu media pembelajaran diperlukan untuk merangsang motivasi 

siswa untuk mengikuti pelajaran IPA. 

Berdasarkan dengan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar 

IPA Melalui Penerapan Media Pembelajaran Pohon Cerdas Siswa Kelas V SD 

Negeri 2 Minggarharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Tahun 

Pelajaran 2013/2014.” 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah, perlu dijelaskan mengenai 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penulis hanya mengamati dan menyoroti motivasi siswa kelas V SD 

Negeri 2 Minggarharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Tahun 

Pelajaran 2013/2014 dalam mengikuti pembelajaran IPA. 
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2. Penulis hanya mengamati dan menyoroti penerapan media pembelajaran 

pohon cerdas  dalam pembelajaran IPA pada  siswa kelas V SD Negeri 2 

Minggarharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut 

di atas, maka permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah penerapan media pembelajaran pohon cerdas dapat 

meningkatkan motivasi belajar dalam mata pelajaran IPA pada siswa kelas V 

SD Negeri 2 Minggarharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Tahun 

Pelajaran 2013/2014?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah  di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk : “Meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA melalui penerapan media pembelajaran pohon 

cerdas pada siswa kelas V SD Negeri 2 Minggarharjo Tahun Ajaran 

2013/2014”. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, 

informasi untuk memperkaya pengetahuan dan sebagai pertimbangan dalam 
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menentukan langkah kebijakan yang lebih baik dan tepat dimasa mendatang 

dalam peningkatan mutu pendidikan IPA. Hasil-hasil penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapakan dijadikan sebagai dasar kepala sekolah 

untuk memberikan bimbingan kepada guru tentang pentingnya 

penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai masukan dan dasar 

pemikiran guru dan calon guru untuk dapat menciptakan media 

pembelajaran kreatif khususnya media pohon cerdas.  

c. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai acuan penelitian 

berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


