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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Motivasi sangat di perlukan dalam kegiatan pembelajaran, dengan kata lain

hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Karena motivasi dapat

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan

usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan

menunjukkan hasil yang baik. berpendapat bahwa motivasi belajar merupakan

kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri

siswa  dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi, atau tidak adanya motivasi belajar

akan melemahkan kegiatan belajar. Selanjutnya mutu hasil belajar akan menjadi

rendah, oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa  perlu diperkuat terus

menerus. Agar siswa  memiliki motivasi belajar yang kuat, pada tempatnya diciptakan

suasana belajar yang menggembirakan.

Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non intelektual, dan

peranannya yang khas, yaitu menumbuhkan gairah, merasa senang, dan semangat

dalam belajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perolehan belajar.1

Sehubungan dengan penelitian ini, maka untuk mengembangkan variabel motivasi

mengacu pada pendapat tersebut gairah belajar, senang dalam belajar dan semangat

belajar.

1 Sardiman, A.M. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hal.

45



2

Terjadinya perbedaan reaksi ataupun aktivitas dalam belajar seperti yang

digambarkan di atas dapat dijelaskan melalui pembahasan tentang perbedaan motivasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prayitno bahwa motivasi dalam belajar tidak saja

merupakan suatu energi yang menggerakkan siswa  untuk belajar, tetapi juga suatu

yang menggerakkan aktivitas siswa  kepada tujuan belajar.2

Kutipan ini memberikan gambaran bahwa guru harus menyadari betapa

pentingnya menciptakan kondisi proses pembelajaran yang efektif, sehingga siswa

dapat termotivasi untuk belajar. Sehubungan dengan itu, untuk menciptakan kondisi

pembelajaran yang kondusif maka guru harus dapat memilih dan menetapkan strategi

pembelajaran, strategi apa yang sesuai dengan karakteristik siswa  yang dihadapi

sehingga dapat menunbuh kembangkan motivasi siswa  dalam belajar.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber

daya manusia.3 (SDM) melalui kegiatan pengajaran, ada dua konsep kependidikan

yang berkaitan dengan pengajaran, yaitu belajar (learning) dan pembelajaran

(intruction). Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep

pembelajaran berakar pada pihak pendidik. Pendidikan Nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2 Elida Prayitno. Motivasi dalam belajar. Jakarta: P2LPTK. 1989, hal. 8

3 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta,  2001, hal. 70
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Dalam proses pembelajaran strategi mempunyai arti yang cukup penting.

Karena dalam kegiatan tersebut dapat membantu siswa  untuk mengikuti pelajaran

dengan baik. Strategi merupakan salah satu cara dalam membantu guru menciptakan

suasana belajar yang kondusif. Guru dalam menyampaikan materi guru dapat

menggunakan strategi yang dapat membangkitkan semangat atau motivasi siswa

untuk mengikuti pelajaran dengan baik.

Menurut Solihatin menyatakan bahwa strategi pembelajaran sebagai salah satu

komponen pembelajaran, tidak dapat luput dari pembahasan sistem pembelajaran

secara menyeluruh. Pemanfaatan strategi merupakan bagian yang harus mendapat

perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Namun kenyataannya, strategi

pembelajaran masih sering terabaikan sehingga motivasi siswa  dalam mengikuti

pelajaran selalu menurun. Berbagai macam alasan sering menjadi dalih,  di antaranya

terbatasnya waktu untuk membuat persiapan, sulit mencari strategi yang tepat, dan

lain sebagainya.4

Guru SDN 028 Tambang Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai usaha

khususnya pada mata pelajaran Sains, guru meningkatkan movitasi belajar siswa

dintaranya: proses pembelajaran dilakukan tepat waktu, guru menggunakan metode

ceramah, tanya jawab dalam proses pembelajaran, ataupun diskusi namun hanya

beberapa siswa  saja yang termotivasi untuk belajar.

Setelah usaha-usaha dilakukan, peneliti mengamati di kelas V SDN 028

Tambang Kabupaten Kampar pada pelajaran sains, ditemukan beberapa gejala sebagai

berikut:

4 Etin Solihatin, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS, Jakarta: Bumi
Aksara,  2007, hal. 22
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1. Kurangnya kegairahan siswa dalam proses belajar mengajar, hal ini terlihat

dari kebiasaan siswa yang sering diam dan mengantuk ketika berada di dalam

kelas.

2. Sebagian siswa  cepat bosan jika menghadapi soal yang sulit sehingga siswa

hanya menunggu jawaban dari teman.

3. Kurangnya keingintahuan siswa terhadap pelajaran yang disampaikan oleh

guru di kelas, hal ini diketahui dari sedikitnya siswa yang mau bertanya

ataupun mengajukan pendapatnya.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan, penulis sebagai guru

perlu mencari upaya agar masalah-masalah tersebut tidak terus terjadi. Pada dasarnya

banyak upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar

siswa  diantaranya dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, yang dalam

pelaksanaannya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa  serta mempermudah

pencapaian hasil belajar siswa . Salah satunya adalah dengan penerapan metode

artikulasi.

Metode ini diterapkan dengan membentuk kelompok berpasangan, kemudian

seorang menceritakan materi yang disampaikan oleh guru dan yang lain sebagai

pendengar setelah itu berganti peran.5 Dengan menciptakan suasana belajar seperti hal

tersebut, maka akan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa  dalam memotivasi

proses pembelajaran dalam kelas.

5 Gurupkn.wordpress.com/2007/12/12/artikulasi
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Peneliti merasa tertarik dan ingin melakukan suatu penelitian tindakan sebagai

upaya dalam melakukan perbaikan terhadap pembelajaran dengan judul

“Peningkatan Motivasi Belajar Sains Melalui Metode Artikulasi Siswa  Kelas V

SDN 028 Tambang Kabupaten Kampar”

B. Definisi Istilah

1. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara menerapkan sesuatu.6 Dalam penelitian ini adalah

cara menerapan Metode Artikulasi.

2. Metode Artikulasi

Metode ini diterapkan dengan siswa membentuk kelompok berpasangan,

kemudian seorang menceritakan materi yang disampaikan oleh guru dan yang lain

sebagai pendengar setelah itu berganti peran.7

3. Motivasi Belajar Sains

Motivasi belajar adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia,

yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya.8

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah apakah motivasi belajar Sains dapat ditingkatkan melalui metode

Artikulasi pada siswa  kelas V SDN 028 Tambang Kabupaten Kampar?

6 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, , hal. 1198.
7 Gurupkn.wordpress.com/2007/12/12/artikulasi
8 Martin Handoko. Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku, Yogyakarta:  Kanisius, 2002,  hal. 9
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk

mengetahui peningkatan motivasi belajar pada siswa  kelas V SDN 028 Tambang

Kabupaten Kampar melalui metode Artikulasi.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

a. Bagi siswa

1) Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa  kelas V SDN 028 Tambang

Kabupaten Kampar.

2) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa  kelas V SDN 028 Tambang

Kabupaten Kampar.

b. Bagi guru

1) Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis.

2) Meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan proses pembelajaran

yang efektif dan efisien.

c. Bagi Sekolah :

1) Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan hasil

belajar siswa .

2) Meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan kualitas

pembelajaran.


