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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan kearah 

yang lebih positif karena pada jaman modern seperti saat ini terdapat berbagai macam 

sarana yang mempermudah dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti pada 

Peraturan Pemeritah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa : 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpastisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. 

 

Pada proses pembelajaran guru dan siswa juga harus kerjasama dengan 

terjalin interaksi antara guru dan siswa, interaksi siswa dengan sumber belajar, 

maupun interaksi antar siswa. Melalui interaksi tersebut siswa dapat termotivasi dan 

membangun pengetauan secara aktif untuk mencapai kompetensi dan tujuan yang 

diharapkan. 

Motivasi belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam pembelajaran 

tematik. Jika motivasi belajar siswa tinggi, siswa dapat memperoleh pengalaman 

belajar yang bermakna, begitupun kebalikannya apabila motivasi belajar siswa itu 

rendah mengakibatkan pengalaman belajar siswa kurang bermakna. Pembelajaran 

yang bermakna akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas sehingga mutu 

pendidikan Nasional juga berkualitas. (Syatra, 2013) 

Motivasi sangat penting bagi pendidikan, terutama pada siswa sekolah dasar. 

Motivasi belajar akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, jika siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi maka hasil belajar siswa tersebut akan bagus, 

begitupun sebaliknya jika motivasi belajar siswa rendah maka hasil belajar siswa 

tersebut akan rendah. 
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Allah SWT menegaskan tentang motivasi dalam Q.S surat Al-Mujadillah  

ayat 11 yang berbunyi: 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

”Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, ”Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan.” 

Makna yang bisa dipetik dari ayat di atas, yaitu Allah mengajarkan manusia 

untuk melakukan perubahan. Perubahan yang lahir dari sebuah motivasi individu 

maupun masyarakat yang kemudian motivasi tersebut merubah cara pandang dan 

aktivitas. Bahwa motivasi akan mengawali sebuah perubahan dan merubah cara 

pandang  seseorang untuk melakukan suatu tujuan yang akan dicapai. 

Pada kurikulum 2013 guru harus lebih kreatif dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik guru sebagai fasilitator sangat penting, 

guru harus membangkitkan motivasi belajar siswa. Selain itu cara guru dalam proses 

mengajar juga berpengaruh.  

Berdasarkan hasil observasi ke sekolah SDN Dayeuhluhur CBM dan 

wawancara ke guru kelas V adanya permasalahan yang di temukan di lapangan yaitu 

kurangnya  motivasi belajar siswa  hal itu dilihat dari 30 siswa, dari jumlah siswa 

tersebut hanya 10 orang siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan jika 

dilihat dari KKM  yaitu dengan nilai KKM 7,5 masih ada beberapa siswa yang 

nilainya dibawah KKM. Selain itu dilihat dari cara mengajar guru dalam 

pembelajaran tematik hanya meggunakan metode seperti ceramah dan penugasan 

saja,  media pembelajaran yang digunakan guru hanya buku, papan tulis dan 
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lingkungan sekitar saja sehingga siswa merasa bosan dan kurang bersemangat untuk 

mengikuti pembelajaran. Guru belum menggunakan atau mengoptimalkan media-

media pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat dan gairah belajar kepada 

siswa, salah satunya seperti penggunaan multimedia dalam pembelajaran. 

Pada proses pembelajaran penggunaan media pembelajaran sangat penting, 

media pembelajaran membantu guru pada saat  menyampaikan materi kepada siswa. 

Penggunaan media yang tepat dapat membantu menyalurkan pesan atau informasi 

yang dibutuhkan oleh siswa. Dalam proses pembelajaran tematik dibutuhkan 

penyampaian informasi yang tepat agar dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

“Pada umunya penyaluran informasi melalui media di lambangkan dalam bentuk, 

film, gambar, peta, grafik, rekaman, dan lain-lain atau yang disebut juga dengan 

multimedia”. (Rusman, 2013:296) 

Sannai mengungkapkan dalam (Rusman dkk, 2013:88) Multimedia adalah 

sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang 

kepada orang lain. Multimedia salah satu media pembelajaran yang umum dipakai, 

selain itu multimedia dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran 

tematik. Karena multimedia  dapat merangsang minat belajar siswa sehingga 

memunculkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran tematik.  

Multimedia akan mempermudah guru dalam proses pembelajaran dan siswa 

akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran maka dari itu motivasi belajar siswa 

akan meningkat dengan penggunaan multimedia pada pembelajaran tematik.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti akan melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan tujuan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran tematik dengan menggunakan bantuan multimedia. Maka dari itu 

diharapkan multimedia dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh multimedia terhadap motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran tematik di kelas V SDN Dayeuhluhur CBM? 

2. Bagaimana pengaruh multimedia terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik di kelas V SDN Dayeuhluhur CBM? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh penggunaan 

multimedia terhadap motivasi dan hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran 

tematik di kelas V SDN Dayeuhluhur CBM.  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh multimedia terhadap motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran tematik di kelas V SDN Dayeuhluhur CBM. 

2. Mengetahui pengaruh multimedia terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik di kelas V SDN Dayeuhluhur CBM. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penggunaan multimedia dengan adanya gambar, teks, audio, video 

animasi dapat meningkatkan memori (ingatan) peserta didik. Multimedia ini 

merupakan media yang efektif untuk melaksanakan pembelajaran yang mampu 

meningkatkan semangat dan gairah yang tinggi kepada siswa, sehingga siswa 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan. Selain itu untuk 

meningkatkan daya pikir yang lebih luas, penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh 

selama kuliah dengan menganalisis permasalahan yang diambil dalam 

penelitian ini. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswa dalam 

pembelajaran tematik. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya pada pembelajaran tematik. 

d. Bagi Sekolah  

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah khususnya pada pembelajaran tematik melalui multimedia.  

 


