
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara berkesinambungan

hubungan guna terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan siswa secara

maksimal baik fisik maupun mental dalam proses pendidikan guru memegang

peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi siswa dengan tata nilai norma,

moral dan estetika dan ilmu pengetahuan.1

Inti dari proses pendidikan secara umum adalah guru mengajar. Sedangkan

inti dari proses pengajaran itu pada hakikatnya adalah siswa belajar. Sehingga

dalam peristilahan kependidikan kita mengenal ungkapan proses belajar atau

disingkat PBM.2 Dari ungkapan tersebut ini jelas menunjukkan bahwa belajar dan

mengajar merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang

lainnya dalam pelaksanaan pendidikan.

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik antara

guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar

mengajar.3

Mengajar adalah sesuatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab

moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung

1Werkanis, Strategi Mengajar dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Pekanbaru: Sutra
Benta Perkasa, 2005), hal. 34

2Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1992),
hal. I

3Moh. Uzer usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung:  PT. Rosdakarya, 2006), hal. 4
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pada pertanggung jawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu tugas

guru adalah membangkitkan motivasi anak sehingga ia mau melakukan belajar.

Sedangkan proses pembelajaran adalah merupakan suatu sistem. Dengan

demikian, pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan

dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan

mempengaruhi proses pembelajaran. Begitu banyak komponen yang selama ini

dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah guru, karena guru

merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai

subjek dan objek belajar.4 Termasuk didalamnya belajar Sains.

Sains berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara

sistematis, sehingga Sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan  yang

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan

suatu proses penemuan. Pendidikan Sains diharapkan dapat menjadi wahana bagi

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan penampakan-penampakan bumi, serta

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupannya

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankankan pada pemberian pengalaman

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami

penampakan-penampakan bumi secara langsung.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang

didorong/ kurang berminat dan semangat untuk mengembangkan kemampuannya.

Kenyataan ini tampak pada semua mata pelajaran termasuk pada pelajaran Sains.

4Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana, 2007), hal. 13



Agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan pembelajaran

berhasil maka guru dituntut kreatif untuk menciptakan kondisi belajar yang

menyenangkan siswa dalam belajar. Menurut Maidiah (1998), jika guru berhasil

menciptakan suasana yang menyebabkan siswa termotivasi dan aktif dalam

belajar, maka peningkatan hasil belajarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran

yang ditetapkan.5 Dalam hal ini sudah barang tentu peran guru sangat penting.

Bagaimana guru melakukan usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan

memberikan motivasi agar anak didiknya melakukan aktifitas belajar dengan baik.

Untuk dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik pula.

Untuk itu motivasi sangat diperlukan  dalam proses pembelajaran, terutama pada

mata pelajaran Sains.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukakan di SDN 030 Pulau

Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah khususnya pada kelas III,

berbgai upaya telah dilakukan guru sebagai orang yang terlibat langsung dengan

siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran guru

telah  melakukan  berbagai upaya berikut:

1. Guru telah menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam

menyampaikan materi pelajaran.

2. Menggunakan media gambar terutama gambar yang berhubungan dengan

materi pelajaran.

5Kusnadi .dkk, Strategi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, (Pekanbaru: Yayasan
Pustaka Riau, 2008). hal. 72



3. Guru telah berusaha meningkatkan motivasi belajar siswa terutama pada

pelajaran Sains diantaranya adalah dengan memberikan pengayaan

terhadap siswa yang kesulitan belajar.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa guru telah

berusaha meningkatkan motivasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Akan tetapi setelah usaha-usaha tersebut dilakukan, ternyata motivasi siswa ,

khususnya pada mata pelajaran Sains masih belum sesuai dengan tujuan yang

diharapkan, artinya motivasi siswa masih rendah. Berkaitan dengan hal diatas di

kelas III SDN 030 Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar penulis

menemukan gejala-gejala berikut:6

1. Sebagian besar siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, sewaktu

guru menjelaskan pelajaran, ada yang ngantuk, ada yang keluar masuk

kelas dan ada siswa selalu bercerita dengan siswa yang lain.

2. Dalam menyampaikan materi pelajaran guru lebih cenderung

menggunakan metode ceramah, sehingga siswa terlihat bosan dalam

mengikuti pelajaran.

3. Kurangnya motivasi siswa sewaktu pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, diketahui bahwa motivasi siswa untuk

belajar Sains tergolong rendah upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah

dengan menggunakan keterampilan-keterampilan mengajar yang tepat untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut. Keadaan itu dapat

dipengaruhi oleh cara mengajar guru yang dipergunakan oleh guru dalam

6Yunus, Guru Kelas III SDN O30 Pulau Permai  Wawancara, Tgl. O4 April, 2011



menyampaikan materi pelajaran. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru

dalam meningkatkan aktifitas dan motivasi belajar siswa adalah dengan

menggunakan keterampilan Reinforcement. Keterampilan Reinforcement adalah

segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru

terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau

umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai

suatu dorongan atau koreksi.7

Reinforcement (penguatan) mempunyai pengaruh positif terhadap proses

belajar mengajar siswa yaitu:

1. Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran.

2. Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar.

3. Meningkatkan kegiatan belajar dan mengubah tingkah laku siswa yang

produktif.8

4. Mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk mengatur diri sendiri

dalam pengalaman belajar.

5. Mengarahkan terhadap pengembangan berpikir yang divergen (berbeda)

dan pengambilan inisiatif yang bebas.9

Oleh sebab itu, peneliti tertarik ingin melakukan suatu penelitian tindakan

sebagai upaya dalam melakukan perbaikkan terhadap pembelajaran dengan judul:

7Wina Sanjaya, Op Cit, hal. 37
8Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Ciputat: Quantum Teaching,

2007), hal. 82
9Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2005), hal. 118



Peningkatkan Motivasi Belajar Sains Materi Penampakan Bumi

Melalui Keterampilan Reinforcement Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri

030 Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Defenisi Istilah

1. Meningkatkan adalah menaikkan, mempertinggi atau memperhebat yang

akan diperoleh atau diraih.10

2. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar

demi mencapai tujuan belajar mengajar yang dilakukan.11

3. Keterampilan Reinforcement adalah segala bentuk respon yang merupakan

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang

bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas

perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau

koreksi.12

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Apakah Melalui Keterampilan

Reinforcement dapat Meningkatkan Motivasi Belajar Sains Materi Penampakan

Bumi Siswa Kelas III SDN 030 Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar”.

10Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1198
11Kusnadi, dkk. Op Cit, hal. 70
12Wina Sanjaya, Loc. Cit



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi

belajar Sains pada materi penampakan bumi siswa kelas III SDN 030 Pulau

Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melalui keterampilan

reinforcement.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh  manfaat antara lain:

a. Bagi Siswa

1) Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas III SDN 030 Pulau

Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2) Untuk meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa dalam belajar pada

siswa kelas III SDN 030 Pulau Permai Kecamatan 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.

Meningkatkan kualitas sekolah


