
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pendidikan adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, 

untuk menuju ke arah pendewasaannya manusia perlu adanya bimbingan optimal. 

Ada dua konsep pendidikan yang saling berkaitan yaitu belajar (Learning) dan 

pembelajaran (Instruction). Konsep belajar berakar pada pihak pendidik. Belajar 

adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik sebagai pembelajar akan secara langsung 

mengalami, menghayati, dan melakukan proses interaksi yang bertujuan untuk 

meningkatkan perkembangan mental menuju kemandirian. Tujuan pendidikan adalah 

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yaitu manusia yang mampu 

menghadapai perkembangan zaman. 

Guna mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan proses pendidikan. 

Suatu proses pendidikan tidak pernah lepas dari peran seorang guru. Seorang guru di 

tingkat SD dituntut untuk lebih kreatif dari guru di jenjang lain. Seorang guru harus 

memiliki inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di 

kelas hendaknya dikendalikan oleh guru. Guru hendaknya dapat membuat siswanya 

merasa nyaman dengan kondisi kelas yang diciptakan. Guru dapat melibatkan siswa 

secara aktif dalam pembelajaran dengan memberikan stimulus kepada siswa. Proses 

belajar mengajar yang berlangsung di kelas hendaknya mampu menarik perhatian 

siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Guru diharapkan mampu menampilkan 
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pembelajaran yang kreatif untuk menciptakan suasana kondusif dapat tercipta bila 

didukung oleh perilaku siswa yang mengarah pada kegiatan pembelajaran, di 

antaranya siswa fokus terhadap materi pelajaran, terlibat secara aktif dalam kegiatan 

belajar, serta tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung.  Pembelajaran Joyful Learning adalah suatu metode pembelajaran yang 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran itu 

lebih bermakna dan tidak monoton.metode joyful learning juga merupakan metode 

pembelajaran yang sangat baik di gunakan utuk melibatkan peserta didik  dalam 

mempelajari materi yang telah di sampaikan. 

 (blogspot.com/2013/03/definisi-ipa.html)Ilmu pengetahuan alam (IPA) 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya. 

Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja, dan kecakapan hidup. Pembelajaran 

IPA harus merangsang benda, fenomena, mahkluk hidup, serta hubungan sebab 

akibat yang menimbulkan masalah baru sehingga dapat di pecahkan melalui prosedur 

yang benar guna mendapatkannya. Dengan belajar IPA siswa akan memiliki dasar-

dasar dan prinsip pemahaman akan IPA yang nantinya dapat di aplikasikan di 

lingkungan sekitar. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan eksternal (Slameto, 2003: 54). Penyebab utama kesulitan belajar 

(Learning disabilities) adalah faktor internal yaitu diantaranya minat, bakat, motivasi, 
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tingkat intelegensi, sedangkan penyebab utama problema belajar (learning problems) 

adalah faktor eksternal antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, 

pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, 

maupun faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada prestasi belajar yang 

dicapai oleh siswa. 

 Peneliti mengaitkan dengan minat belajar karena pada proses pembelajaran 

yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan itu akan berdampak pada minat 

belajar siswa.sebagai mana yang di kutip dari tiar ciptaning oleh Winkel (1996), 

bahwa minat belajar adalah kecenderungan subyek yang menetap untuk merasa 

tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang 

mempelajari materi itu .Minat merupakan sumber motivasi yang terdorong individu 

untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan terutama belajar di sekolah. 

Sebelum diadakan penelitian di SD Negeri Tangkil 4 pembelajarannya masih 

monoton, dan minat belajar siswa masih rendah. Berdasarkan observasi dan  latar 

belakang di atas peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul ”PENGARUH 

PEMBELAJARAN JOYFUL LEARNING TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA 

KELAS V MATA PELAJARAN IPA SD NEGERI TANGKIL 4 TAHUN 

PELAJARAN 2013/2014”.  

B. Identifikasi Masalah   

 Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan 

penelitian.di kutip dari tiar ciptaning oleh Arikunto (2006), menjelaskan bahwa 
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“untuk kepentingan ilmiah, satu hal yang harus di perhatikan adalah masalah 

penelitian sedapat mungkin di usahakan tidak terlalu luas”. 

 Sesuai dengan latar belakang di atas ,masalah yang teridentifikasi dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Minat belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA di SD Tangkil 4 masih 

rendah. Hal ini dapat di lihat dari kurangnya antusis siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

2. Kurangnya pemahaman guru tentang metode-metode pembelajaran yang dapat 

membuat pembelajaran lebih menyenangkan, terkesan pembelajaran yang di 

gunakan selalu monoton atau kurang kreatif.  

 

C. Pembatasan Masalah  

Sebagaimana rumusan judul diatas, terkait bahwa permasalahan yang 

terkait didalamnya sangat luas, sehingga tidaklah mungkin semuanya dapat 

terselesaikan, karena itu untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran 

yang berbeda-beda, sehingga terjadi penyimpangan dari judul diatas, maka perlu 

pembatasan masalah dan pemfokusan masalah, sekaligus persoalan yang diteliti 

menjadi jelas dan terfokus. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan 

fokus masalah yang diteliti sebagai berikut : 
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1. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode berbasis Joyful Learning di 

SD Negeri Tangkil 4 siswa kelas V. 

2. Pengaruh pembelajaran Joyful Learning terhadap minat belajar siswa kelas V 

pada mata pelajaran IPA   

 

D. Perumusan Masalah   

 Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah penggunaan metode 

pembelajaran berbasis Joyful Learning berpengaruh terhadap  minat belajar IPA 

siswa kelas V SD Negeri Tangkil 4 tahun ajaran 2013/2014?  

E. Tujuan Penelitian   

Tujuan dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui dan mendiskripsikan 

pengaruh pembelajaran berbasis Joyful Learning terhadap minat belajar pada 

mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri Tangkil 4 Tahun ajaran 2013/2014” 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kususnya 
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mengenai pengaruh pembelajaran joyful learning terhadap minat belajar 

IPA siswa kelas V. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa, terutama sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan dalam 

belajar IPA secara kreatif dan menyenangkan melalui penerapan 

variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning . 

b. Bagi Guru, menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya metode 

pembelajaran yang menyenangkan terhadap minat belajar IPA.  

c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran IPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 




