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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal1 tentang sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 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. 

Menurut Sanjaya (2006: 2) terdapat beberapa hal yang sangat penting 

untuk kita kritisi dari konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut. 

Pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini berarti proses 

pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan 

dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala 

sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. 

Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti 

pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak 

semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, tetapi bagaimana 

memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak. Dengan 

demikian, dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan 

secara seimbang. Pendidikan yang hanya mementingkan salah satu di 

antaranya tidak akan dapat membentuk manusia secara utuh. 

Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta 

didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu 

harus berorientasi pada siswa (student active learning). Pendidikan adalah 

upaya pengembangan potensi anak didik. Dengan demikian anak harus 

dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. 

Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, 
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bukan menjejelkan materi pelajaran atau memaksa anak agar dapat menghafal 

data dan fakta. 

Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung 

kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta 

pengembangan keterampilan anak, sesuai kebutuhan. Ketiga aspek inilah 

(sikap, kecerdasan, keterampilan) arah dan tujuan pendidikan yang harus 

diupayakan. Dengan demikian ketika kita memberikan pelajaran fisika 

misalnya saja, maka kita seharusnya berfikir bagaimana mata pelajaran 

tersebut dapat membentuk anak yang memiliki sikap, kecerdasan dan 

keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan. Manakala ini sudah terbentuk, 

maka semua guru mata pelajaran apa pun yang diberikannya akan mengarah 

pada tujuan yang sama yaitu pembentukan sikap, kecerdasan dan 

keterampilan bagi setiap anak didik agar mereka berkembang sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. 

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan 

karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang 

bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, 

bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik (Permendiknas RI Nomor 41, 2007: 6). 

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 161) tentang 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta 
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didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri 

yang difasilitasi oleh guru. 

Dari beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa motivasi belajar 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang salah 

satunya yaitu dalam proses pembelajaran IPA. Motivasi belajar merupakan 

salah satu faktor yang dapat menunjang kegiatan proses pembelajaran agar 

dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.   

Menurut Sumiati dan Asra (2009: 59) motivasi adalah sesuatu yang 

mendorong siswa untuk berprilaku yang langsung menyebabkan munculnya 

prilaku dalam belajar. Siswa akan melakukan suatu proses belajar betapapun 

beratnya jika ia memiliki motivasi tinggi. Motivasi belajar memegang 

peranan cukup besar terhadap pencapaian hasil. Tanpa motivasi belajar siswa 

tidak dapat belajar. Siswa sudah tahu apa yang diinginkan. Sudah mempunyai 

cita-cita. Sudah menemukan apa yang diminati. Ia ingin mendapatkan nilai 

hasil belajar yang baik dan segera menyelesaikan pendidikannya. Ini dapat 

menimbulkan motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, bagi seorang siswa 

motivasi untuk belajar pada umumnya timbul karena adanya rangsangan, baik 

yang datang dari dirinya sendiri maupun yang datang dari luar dirinya. 

Motivasi berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa, karena 

motivasi dan tujuan merupakan bagian penting dari proses belajar agar 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu motivasi belajar dalam 

diri siswa perlu diperkuat terus menerus. 

Asrori (2009: 184 ) menyatakan bahwa ada sejumlah indikator untuk 

mengetahui siswa yang memiliki motivasi dalam proses pembelajaran, 

diantaranya adalah: (1) memiliki gairah yang tinggi; (2) penuh semangat; (3) 

memiliki penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi; (4) mampu “ jalan 

sendiri” ketika guru meminta siswa mengerjakan sesuatu; (5) memiliki rasa 

percaya diri, (6) memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi; (7) kesulitan 

dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi; (8) memiliki kesabaran dan 

daya juang yang tinggi. 
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Berdasarkan observasi awal dalam kegiatan pembelajaran IPA, 

dijumpai hal-hal sebagai berikut: perhatian terhadap pelajaran kurang, 

semangat juangnya rendah, mengerjakan sesuatu merasa seperti diminta 

membawa beban berat, sulit untuk bisa “ jalan sendiri “ ketika diberikan tugas 

dan mereka bisa kalau sudah dipaksa, memiliki ketergantungan kepada orang 

lain, daya konsentrasi kurang, sering membuat kegaduhan, mudah berkeluh 

kesah dan pesimis ketika menghadapi kesulitan. Dari observasi tersebut 

didapatkan data bahwa dari siswa kelas IV SD Negeri Srikaton 02 yang 

berjumlah 17 hanya 5 siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan 12 

siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. 

Rendahnya motivasi belajar siswa di SD Negeri Srikaton 02 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor dari guru yaitu dalam proses 

pembelajaran guru lebih banyak berceramah dan belum menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat dengan materi yang diajarkan. Faktor dari sekolah 

diantaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Faktor dari siswa yaitu tingkat kesadaran akan 

pentingnya tujuan dari pendidikan masih sangat rendah, sering membuat 

kegaduhan bersama temannya dan suka main sendiri saat proses pembelajaran 

berlangsung. Faktor dari orang tua yaitu sebagian orang tua kurang 

mendukung anak dalam belajar. Hal ini disebabkan sebagian besar orang tua 

siswa SD Negeri Srikaton 02 rata-rata bermata pencaharian sebagai petani 

yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.  

Dengan rendahnya motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Srikaton 02 pada pelajaran IPA tersebut, maka perlu ditingkatkan melalui 

penerapan salah satu metode pembelajaran yang sesuai yaitu metode 

demonstrasi. Adapun kelebihan dari metode demonstrasi ini menurut Nur 

Hamiyah dan Mohammad Jauhar (2014: 52) antara lain: (a) perhatian siswa 

dapat lebih terpusat; (b) proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang 

sedang dipelajari; (c) pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih 

melekat dalam diri siswa. Dengan adanya uraian permasalahan  yang dihadapi 

pada proses pembelajaran tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian 
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dengan judul “Peningkatkan Motivasi Belajar IPA Pembahasan Gaya Melalui 

Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Srikaton 02 Semester II 

Tahun Pelajaran 2014/ 2015.” 

 

B. Perumusan Masalah 

“Apakah motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Srikaton 02 

semester II tahun pelajaran 2014/2015 pada pelajaran IPA pembahasan gaya 

dapat ditingkatkan melalui metode demonstrasi?” 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatan motivasi belajar IPA pembahasan gaya melalui 

metode demonstrasi pada siswa kelas IV SD Negeri Srikaton 02 semester II 

tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi 

belajar. 

b. Bagi Guru 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru agar lebih efektif, 

efisien dan termotivasi untuk memperbaiki proses pembelajarannya 

dengan berbagai cara. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi 

peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah sehingga prestasi 

sekolah baik akademik maupun non akademik lebih meningkat. 

d.  Bagi Peneliti  

Hasil peneliitian ini dapat dijadikan acuaan dalam pelaksanaan penelitian 

selanjutnya. 

 


