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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat (1) 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar para siswa atau sering 

disebut peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan 

manusia yang dinamis dan sarat perkembangan. Perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi 
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sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti 

perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan 

sebagai antisipasi kepentingan masa depan. 

Memasuki abad ke-21, sistem pendidikan nasional menghadapi 

tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang mampu bersaing di era global. Upaya yang tepat 

untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan 

satu-satunya wadah yang dapat dipandang dan seyogianya berfungsi 

sebagai alat untuk membangun SDM yang bermutu tinggi adalah 

pendidikan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, upaya yang 

mesti dilakukan adalah perbaikan-perbaikan peningkatan mutu pendidikan 

pada berbagai jenis dan jenjang serta mampu mencakup semua orang 

tanpa terkecuali untuk hak mendapatkan pendidikan. Sesuai yang tertuang 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 5 ayat 1 yang menegaskan bahwa “setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” 

(Hasbullah, 2009: 308). 

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan di sekolah 

dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik dalam 

menguasai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Prestasi ini tentunya 

merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih konvensional dan tidak 

menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana 
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sebenarnya belajar itu (belajar dalam belajar). Dalam arti yang lebih 

mendalam, bahwa proses pembelajaran hingga dewasa ini masih 

memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi anak didik 

untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dalam proses 

berpikirnya. Pada pembelajaran ini suasana kelas cenderung teacher-

centered sehingga siswa menjadi pasif. Meskipun demikian, guru lebih 

suka menerapkan model tersebut, sebab tidak memerlukan alat dan bahan 

praktik, cukup menjelaskan konsep-konsep yang ada pada buku ajar atau 

referensi lain. Dalam hal ini, siswa tidak diajarkan strategi belajar yang 

dapat memahami bagaimana belajar, berpikir, dan memotivasi diri sendiri 

(self motivation), padahal aspek-aspek tersebut merupakan kunci 

keberhasilan dalam suatu pembelajaran. 

Berdasarkan hal yang tertulis di atas, dapat diartikan bahwa 

pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi siswa sebagai jembatan 

mereka pada ilmu pengetahuan yang luas untuk dapat mempelajari, 

memahami, dan mengaplikasikan serta dapat menularkan ilmu yang 

bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan 

inovatif guna memajukan pendidikan serta mecapai hasil yang maksimal 

adalah dengan menumbuhkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. 

Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri 

seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah 

keterampilan, pengalaman. Motivasi mendorong dan mengarah kegiatan 
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belajar untuk mencapai suatu tujuan. Siswa akan bersungguh-sungguh 

belajar karena termotivasi mencari prestasi, mendapat kedudukan dalam 

jabatan, dan mampu memecahkan masalah. Hal ini menjadikan motivasi 

sebagai kebutuhan bagi peserta didik untuk berprestasi. 

Teori motivasi berprestasi, menurut Mc Clelland (dalam Martinis 

Yamin, 2012: 117) seseorang mempunyai motivasi untuk bekerja karena 

adanya kebutuhan untuk berprestasi. Motivasi ini merupakan fungsi dari 

tiga variabel, yaitu 1) kebutuhan untuk berhasil (the need to achieve), 2) 

kemungkinan sukses (the probability of success), dan 3) persepsi tentang 

nilai tugas tersebut (perception of the outcome). Diperlukan juga peran 

serta dari guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kebutuhan siswa di 

dalam kegiatan belajar mengajar sehingga kegiatan belajar akan bepusat 

pada aktivitas belajar siswa (student centered) dan diharapkan memperoleh 

hasil yang maksimal dari apa yang telah disampaikan oleh guru dan 

kemudian diterima oleh siswanya. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar (SD) menjadi hal yang sangat 

penting bagi perkembangan aspek kognitif, afektif, serta psikomotor siswa 

karena dalam kegiatan pembelajaran IPA bukan hanya sekedar melihat 

ataupun mendengar apa yang disampaikan oleh guru, namun juga 

melakukan hal berupa pengamatan atau percobaan ilmiah sesuai dengan 

materi ajar yang diajarkan supaya siswa dapat memahami mengenai materi 

tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) perlu diajarkan pada siswa khususnya siswa sekolah dasar dengan 
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cara yang tepat dan mampu melibatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran untuk dapat menemukan serta menyelesaikan masalah 

melalui pemikiran sendiri dengan proses dan sikap ilmiah. 

Mata pelajaran IPA dipandang sebagai mata pelajaran yang 

mengutamakan hafalan tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam, 

karena itu guru dalam penyampaian materi IPA saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung hanya menggunakan metode konvensional. Padahal 

pembelajaran IPA juga memerlukan kegiatan demonstrasi serta praktek 

dalam penyampaiannya. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka hasil 

belajar siswa untuk mata pelajaran IPA pun rendah karena guru yang 

masih menggunakan metode konvensional yang kurang bervariasi, 

monoton, dan kurang menyenangkan sehingga siswa sulit memahami 

materi pembelajaran yang telah disampaikan. 

Demikian pula yang terjadi di SD Negeri Karungan 1 Kecamatan 

Plupuh, Kabupaten Sragen . Siswa kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh 

tersebut kurang termotivasi terhadap kegiatan pembelajaran pada mata 

pelajaran IPA. Terbukti dari banyaknya siswa, lebih dari 50% siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah mendapat nilai dibawah KKM, dan 

sisanya berada diatas rata-rata nilai KKM. Hal ini terjadi mengingat 

metode pembelajaran konvesional yang diterapkan sehingga siswa sulit 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan. 

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya usaha dari guru 

untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan 
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motivasi belajar siswa khususnya pada pembelajaran IPA agar tercipta 

kondisi belajar yang aktif, kreatif, interaktif, efisien, dan menyenangkan. 

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan strategi pembelajaran 

yang dapat mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan siswa sehingga 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa tersebut adalah strategi 

pembelajaran Lightening The Learning Climate. 

Dengan penerapan strategi pembelajaran Lightening The Learning 

Climate ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa dalam proses kegiatan pembelajaran IPA. Strategi pembelajaran 

Lightening The Learning Climate dapat digunakan untuk menghidupkan 

suasana belajar yang bermanfaat sekaligus menyenangkan dan 

mengesankan, serta menciptakan kebersamaan dalam belajar. Sehingga 

pada akhirnya siswa akan tertarik untuk belajar mengenai mata pelajaran 

IPA untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan 

melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Lightening The Learning Climate dalam Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri 

Karungan 1 Plupuh Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar terhidar dari berbagai 

pemahaman yang keliru dan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan 

dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate. 

2. Motivasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

3. Hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah dengan penerapan strategi pembelajaran Lightening The 

Learning Climate dapat meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran 

IPA siswa kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh Tahun Pelajaran 

2013/2014 ? 

2. Apakah dengan penerapan strategi pembelajaran Lightening The 

Learning Climate dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA 

siswa kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh Tahun Pelajaran 

2013/2014 ? 
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D. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar  IPA melalui penerapan strategi 

pembelajaran Lightening The Learning Climate pada siswa kelas V 

SD Negeri Karungan 1 Plupuh Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan strategi 

pembelajaran Lightening The Learning Climate pada siswa kelas V 

SD Negeri Karungan 1 Plupuh Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka pada 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan dalam dunia 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang motivasi dan hasil belajar IPA melalui 

penerapan strategi pembelajaran Lightening The Learning 

Climate. 

b. Menemukan alternatif solusi untuk meperbaiki kelemahan dan 

meningkatkan mutu kualitas pembelajaran melalui penerapan 

strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate. 
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2. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi siswa 

1) Melalui penerapan strategi pembelajaran Lightening The 

Learning Climate siswa memiliki motivasi belajar yang 

tinggi sehingga dapat secara optimal memahami materi 

pembelajaran IPA. 

2) Melalui penerapan strategi pembelajaran Lightening The 

Learning Climate siswa memiliki motivasi belajar yang 

tinggi sehingga mampu berkonsentrasi penuh dalam 

memahami materi IPA dan berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa. 

b. Bagi guru 

1) Memberikan pengetahuan baru tentang pembelajaran yang 

inovatif. 

2) Memberikan gambaran bagi guru tentang pentingnya strategi  

pembelajaran Lightening The Learning Climate terkait 

dengan peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA. 

3) Membantu guru dalam usaha menghidupkan suasana kelas 

sehingga menjadi bentuk pembelajaran yang aktif, kreatif, 

interaktif, efektif dan menyenangkan. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan informasi dan acuan dalam rangka peningkatan 
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mutu pendidikan dengan penerapan model pembelajaran aktif 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

2) Dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran 

sehingga secara keseluruhan hasil belajar siswa dapat 

meningkat. 

d. Bagi peneliti berikutnya 

Diharapkan dapat memberi sumbangan yang positif bagi 

penelitian berikutnya untuk dapat dilanjutkan agar dapat tercipta 

hasil penelitian yang dapat berguna bagi kegiatan proses 

pembelajaran di sekolah. 

 


