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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang, yang di 

tandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan.Tugas seorang 

guru bukan hanya menyelenggarakan kegiatan mengajar, meneliti, mengembangkan, dan 

mengelola suatu lembaga pendidikan khususnya peserta didik. Guru pun bertanggung 

jawab dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Sebelum proses belajar 

mengajar berlangsung. Seorang guru bertanggung jawab agar pembelajaran berhasil 

dengan baik, keberhasilan dalam proses belajar mengajar bergantung pada upaya guru 

dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Motivasi sangat penting dalam 

kegiatan belajar mengajar, sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar dan 

sebaliknya kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. seorang siswa 

yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi, tidak akan berhasil dengan maksimal.  

Disaat proses belajar mengajar berlangsung, guru tidak hanya terpaku pada materi 

pembelajaran saja. Guru harus menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik,guru pun 

menjelaskan mengenai tujuan yang akan dicapai siswa. Tidak cukup sampai di situ saja, 

tapi guru juga bisa memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu yang akan sangat 

berguna bagi masa depan peserta didik itu sendiri serta menggunakan berbagai strategi 

model  pembelajaran yang sesuai dengan materi sehingga tidak ada suasana monoton 

dalam mengajar. Makin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi dalam belajar. 

Guru harus memberikan perhatian maksimal ke peserta didik, khususnya bagi peserta 

didik yang secara prestasinya tertinggal oleh peserta didik lainnya. guru di tuntut untuk 

bisa lebih jeli terhadap kondisi peserta didiknya.  

Tetapi masih ada guru yang melalaikan motivasi, guru tidak memikirkan manfaat 

motivasi bagi para peserta didik. Masih banyak guru yang dalam proses belajar 

mengajarnya hanya terpaku dalam penyampaian materi saja. Kondisi dilapangan ternyata 

ternyata banyak siswa yang masih banyak kurang termotivasi dalam belajarnya.Terbukti 

dari 34 siswa ternyata siswa yang aktif dalam belajar hanya 25 %.Hal ini salah satu 

diantaranya terjadi di dalam pembelajaran IPA dimana dari diri siswa yang kurang 

berminat dan merasa bosan dengan pelajaran IPA.Ada berbagai alasan yang 

menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa diantaranya: siswa yang memiliki 

kemampuan atau keinginan untuk belajar, siswa kurang memiliki ketrampilan keberanian 
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untuk menyampaikan pendapat dan gagasan sendiri, pembelajaran yang sifat monoton, 

kurang variatif strategi atau metode pembelajaran yang diterapkan. Seharusnya guru 

harus memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran, supaya siswa lebih 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar agar apa yang di inginkan bisa 

tercapai secara maksimal. Dengan demikian motivasi belajar, terhadap peserta didik 

sangat berperan penting dalam menunjang semangat belajar dan tujuan yang di inginkan 

oleh peserta didik dapat tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah melalui motodepembelajaran Make a Match dapat meningkatkan 

motivasi belajar IPA  siswa kelas VI semester I SD Muhammadiyah Blora tahun 

2015/2016?”  

C. Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui metode pembelajaran Make a 

Match pada siswa kelas VI Semester 1 SD Muhammadiyah Blora Tahun 2015/2016 

D. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Guru, 

Membantu guru dalam usaha menemukan bentuk pembelajaran dan sebagai bahan 

masukan untuk mengetahui bahwa model pembelajaran Make a Match merupakan 

salah satu bentuk upaya dalam kegiatan pembelajaran yang memungkinkan dapat 

menambah atau meningkatkan motivasi belajar siswa serta perbaikan dalam 

pembelajaran. 

b.  Bagi Sekolah 

 Penelitian dapat dijadikan sebagai tolak ukur serta inovasi dalam pengelolaan 

Pendidikan di sekolah, serta sebagai motivasi untuk kemajuan dan perkembangan 

pendidikan di sekolah, selain itu juga sebagai  suatu usaha dalam rangka mencapai 

tujuan kurikulum seperti yang telah dirumuskan dalam kurikulum sekolah. 

 


