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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu pelajaran yang 

paling membutuhkan penjelasan kongkrit dan praktik nyata secara lebih 

sehingga para siswa terbuka motivasi belajarnya untuk memperbaiki pola 

belajarnya, selain itu para siswa cenderung mengesampingkan pemahaman 

belajar dan kurang aktif dan kreatif dalam memperoleh pelajaran. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan harian IPA pada semester II tahun 

ajaran 2010/2011, yaitu materi kenampakan permukaan bumi yang masih 

rendah.  

Pembelajaran di sekolah dasar khususnya guru, dituntut benar-benar 

mampu membawa siswa untuk berpikir kritis, logis, serta melatih daya pikir 

siswa kreatif. Hal ini disebabkan siswa harus mampu menghubungkan 

sesuatu yang bersifat abstrak menuju hal yang bersifat konkrit dalam 

mempelajari ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Keberhasilan proses 

belajar mengajar di kelas tidak hanya ditentukan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran yang telah direncanakan saja tetapi juga 

ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan guru. 

Proses belajar mengajar guru harus menitikberatkan pada pencapaian 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Penguasaan kompetensi tersebut 
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dapat dilihat dari pencapaian setiap indikator pembelajaran yang telah 

direncanakan guru. Diharapkan guru harus mampu memberdayakan siswa 

agar aktif, dan menggunakan daya kreatifnya untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru. 

Guru harus mampu menciptakan situasi pembelajaran yang mendorong 

siswa aktif. Melalui metode pembelajaran yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

Pelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar dalam pelaksanaanya 

baik langsung maupun tidak langsung memerlukan perhatian secara 

berkesinambungan. Pada materi pelajaran ini selain akan terus dikembangkan 

pada kelas selanjutnya, juga berkaitan dengan lokasi penelitian sebagai 

sekolah Adiwiyata yaitu sekolah dengan berbasis lingkungan. Sehingga 

terdapat muatan lokal khusus di SDN Mojorejo 01 yaitu pelajaran lingkungan 

hidup. Pembelajaran dikelas III menggunakan pembelajaran tematik sehingga 

terjadi keterkaitan satu dengan pelajaran yang lain, namun penerapannya 

masih terdapat pengkhususan mata pelajaran seperti di kelas tinggi  .  

Melalui penggunaan metode yang tepat dan direncanakan dengan 

matang ,maka kesiapan mental siswa yang tinggi akan mempermudah guru 

mengarahkan siswa menuju tujuan yang akan dicapai oleh guru. Guru harus 

mampu memotivasi siswa dalam belajar ilmu pengetahuan alam demi 

peningkatan hasil belajar sesuai harapan yang telah direncanakan guru. Siswa 

yang akan diberikan penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas III yang 

berjumlah 21 siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 
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Nilai KKM untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam yang diterapkan di SDN 

Mojorejo 01 Kecamatan Junrejo Kota Batu adalah 70.  

Sesuai dengan data awal, bahwa hasil belajar siswa kelas III pada mata 

pelajaran IPA, yaitu pada ulangan harian materi kenampakan permukaan 

bumi di SDN Mojorejo 01 masih di bawah KKM. Nilai rata-rata dari hasil 

ulangan harian dari 21 siswa mencapai 50. Siswa yang mendapatkan nilai       

diatas 70 sejumlah 3 anak dengan prosentase 14,29% dari jumlah seluruh 

siswa. Jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah nilai 70 sejumlah 18 anak 

dengan prosentase 85,71% dari jumlah seluruh siswa. Padahal Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan adalah 70. 

Sesuai hasil pengamatan kerja kelompok juga terdapat beberapa siswa 

tidak ikut aktif dalam bekerja kelompok mereka hanya duduk, berjalan-jalan 

ataupun bermain sendiri. Sedangkan siswa pandai terlalu dominan dalam 

kelompoknya, sehingga siswa kurang pandai cenderung tidak aktif. Hal ini 

dapat disimpulkan sementara bahwa tidak setiap siswa aktif dan kurang ikut 

bertanggungjawab pada hasil kerja kelompok sehingga siswa yang tidak atau 

kurang aktif belum menguasai materi yang diajarkan guru.    

Kenyataan yang terdapat dilapangan, guru dalam pembelajaran IPA 

banyak menggunakan metode ceramah sehingga materi IPA dianggap siswa 

sebagai bacaan semata. Melalui penggunaan multi metode dalam 

pembelajaran IPA, diharapkan penggunaan metode ceramah dapat diperkecil 

sehingga siswa timbul minat untuk belajar IPA, sehingga motivasi belajar 

meningkat, apabila motivasi belajar meningkat, maka implikasinya hasil 



 

4 
 

belajar siswa akan meningkat pula. Hal ini merupakan upaya memperbaiki 

dan menyempurnakan penggunaan metode pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk menggunakan multi 

metode dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya pada kelas III 

di sekolah dasar, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. Pemilihan metode yang menarik, menitikberatkan pada keaktifan 

siswa, mendorong kreativitas siswa, mendorong tumbuhnya rasa 

tanggungjawab pada tugas yang dibebankan, dan menyenangkan. Pada 

kegiatan penelitian tindakan kelas berikut ini penulis memberi judul: 

“Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPA melalui Multi Metode 

pada Siswa Kelas III SDN Mojorejo 01 Junrejo Kota Batu” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah ini atas, maka penelitian tindakan 

kelas ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan multi metode terhadap peningkatan motivasi 

belajar IPA pada siswa kelas III SDN Mojorejo 01 Junrejo Kota Batu ? 

2. Bagaimana penggunaan multi metode terhadap peningkatan hasil belajar 

IPA pada siswa kelas III SDN Mojorejo 01 Junrejo Kota Batu ? 
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C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian tindakan kelas yang 

berjudul Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPA melalui Multi Metode 

pada Siswa Kelas III SDN Mojorejo 01 Junrejo Kota Batu yang dilakukan 

oleh Penulis, dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Jika pembelajaran IPA dilaksanakan dengan menggunakan Multi 

Metode, maka motivasi belajar pada siswa kelas III SDN Mojorejo 01 

Junrejo Kota Batu menjadi lebih meningkat. 

2. Jika pembelajaran IPA dilaksanakan dengan menggunakan Multi 

Metode, maka hasil belajar pada siswa kelas III SDN Mojorejo 01 

Junrejo Kota Batu menjadi lebih meningkat. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas III          

SDN Mojorejo 01 Junrejo Kota Batu. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas III                

SDN Mojorejo 01 Junrejo Kota Batu. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, bagi guru dan 

sekolah sebagai berikut : 

1. Manfaat  bagi siswa  

Penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan sajian pembelajaran yang 

menarik dengan memperhatikan modalitas atau kemampuan siswa 

sehingga motivasi dan hasil belajar siswa meningkat. 

2. Manfaat bagi guru 

Menemukan alternatif model pembelajaran yang mampu meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa, selain itu juga dapat mengatasi problem 

pembelajaran yang selama ini banyak dikeluhkan terutama yang berkaitan 

dengan ketidakberhasilan pembelajaran IPA di sekolah dasar khususnya 

kelas III. 

3. Manfaat bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas dan hasil 

belajar siswa. Disamping itu juga, sebagai sarana pemberdayaan untuk 

meningkatkan kerjasama dan kreativitas guru. 

4. Manfaat bagi stakeholders 

Sebagai tambahan wawasan dan salah satu solusi bagi orang tua dan 

masyarakat untuk anak-anak mereka yang mengalami masalah belajar.     

Hal tersebut  juga dapat memberikan harapan bagi orang tua dan 

masyarakat agar mampu membantu anak-anak mereka dalam 

meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penggunaan multi metode untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas III SD Negeri Mojorejo 01 Junrejo Kota Batu itu 

banyak macamnya. Namun, metode yang digunakan di dalam penelitian 

tindakan kelas ini antara lain meliputi; ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, pemberian tugas dan latihan. 

Menghindari uraian yang panjang dan lebar dalam penelitian ini, 

penulis batasi ruang lingkupnya pada: “Peningkatan Motivasi dan Hasil 

Belajar IPA melalui Multi Metode pada Siswa Kelas III SDN Mojorejo 01 

Junrejo Kota Batu” dalam waktu yang telah ditentukan. 

 

G. Batasan Istilah 

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas terdapat beberapa istilah 

yang digunakan yang dijabarkan dari judul penelitian ini demi kejelasan 

ketegasan, serta untuk menghindari salah pemahaman, salah pengertian dalam 

menginterpretasikan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran multimetode adalah pembelajaran dengan menggunakan 

suatu metode pembelajaran tertentu yang di dalamnya terdapat beberapa 

metode mengajar menurut Eggen dan Kauchak (dalam Husna 2010:8). 

Penggunaan multimetode di dasarkan pada kenyataan yang menunjukkan 

bahwa guru dalam pembelajarannya untuk dapat memusatkan proses dan 

pencapain tujuan memerlukan metode yang sesuai dengan situasi belajar. 

Penulis dalam pelaksanaannya mengintegrasikan beberapa metode dan 

beberapa pendekatan pembelajaran yang dikemas menjadi sebuah paket 
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metode pembelajaran yang diharapkan dapat menyajikan pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif, menarik dan menyenangkan, memperhatikan 

modalitas belajar siswa, dan memiliki daya serap yang tinggi, sehingga 

siswa dapat memasuki daya ingat yang cukup lama (longterm memory). 

Metode yang diintegrasikan meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, 

pengamatan, pemberian tugas dan latihan. Metode ini dikombinasikan 

dengan media dan sumber belajar.  

2. Motivasi belajar  adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Siswa yang 

memiliki motivasi yang kuat, akan memiliki banyak energi untuk 

melakukan kegiatan belajar dan tugas gurulah untuk meningkatkan 

motivasi dalam diri siswa (dalam Sardiman 2004:75)  

3. Hasil belajar adalah seluruh kecakapan dan segala hal yang diperoleh 

melalui proses belajar mengajar disekolah yang dinyatakan dengan angka 

dan diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. Briggs (dalam Baso 

Intang 2005: 671) 

4. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom action research) adalah 

penelitian yang yang dilakukan oleh guru kelas dengan melakukan refleksi 

diri dengan tujuan memperbaiki atau pemecahan masalah dalam proses 

pembelajaran di kelas. 
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Penelitian tindakan dalam hal ini adalah aktivitas (proses) guru, aktivitas 

siswa dan interaksi siswa-siswa, guru siswa dan bahan atau tugas-tugas 

pembelajaran yang digunakan, yang teramati selama pembelajaran IPA 

berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui, mengerti, mengkaji dan 

menemukan “makna” dibalik realitas sosial yang terjadi selama 

pembelajaran IPA berlangsung di dalam kelas. 


