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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I ini, peneliti memaparkan tentang alasan penelitian yang 

meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan batasan istilah. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jaman dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan 

pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses 

dengan metode-metode tertentu sehingga orang akan memperoleh pengetahuan, 

pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Syah, 

2010:10). Perkembangan pendidikan tidak lepas dari peranan seorang guru. Guru 

berperan sebagai pendidik yang mampu meningkatkan mutu pendidikan. 

Upaya guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu 

dengan memperbaiki sistem pembelajaran di sekolah. Seorang guru harus mampu 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mampu membuat siswa aktif 

dalam kegiatan belajar. Selain itu, guru diharapkan untuk bisa menerapkan 

metode pembelajaran agar siswa selalu termotivasi dalam belajar. Pembelajaran 

yang demikian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Salah satu pembelajaran yang sangat penting untuk diberikan kepada siswa adalah  

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.                                         

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar merupakan pembelajaran yang 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 
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penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Tujuan 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar adalah mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar juga bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan (Julianto, 2011:4-5). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV yang dilakukan pada 

tanggal 15 Juli 2013 di SDN Bandarasri II Mojokerto, diketahui beberapa hal 

diantaranya penggunaan metode dalam proses pembelajaran di kelas. Guru 

menjelaskan bahwa dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA khususnya 

pada materi hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya, guru 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Selain itu, guru 

kurang melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Sehingga, proses 

pembelajaran masih terkesan monoton dan membuat siswa sulit memahami materi 

yang telah disampaikan. 

Kesulitan siswa dalam memahami materi tentang  hubungan antara 

struktur batang tumbuhan dengan fungsinya sangat mempengaruhi hasil belajar 

yang diperoleh. Mayoritas siswa belum mencapai KKM pada pembelajaran IPA 

kelas IV yang sudah ditentukan oleh sekolah yaitu 77. Terdapat 10 siswa (29%) 

yang hasil belajarnya mampu mencapai KKM dan 25 siswa (71%) yang belum 

mampu mencapai KKM. Berdasarkan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran IPA 

khususnya dalam materi hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan 

fungsinya masih rendah. 
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Cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah belajar di atas adalah 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang mampu mengaktifkan dan 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Sehingga siswa 

akan termotivasi dan tidak bosan dalam kegiatan belajar khususnya pada 

pembelajaran IPA. Metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa adalah metode demonstrasi. 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 

barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara 

langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan 

pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan (Syah dalam Ahmadi dan Sofan, 

2011:78). Penerapan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran diharapkan 

mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan dalam 

metode demonstrasi ini, guru akan melibatkan siswa secara langsung dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan judul “Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Materi Hubungan antara Struktur Batang 

Tumbuhan dengan Fungsinya pada Siswa Kelas IV SDN Bandarasri II 

Mojokerto”. 

 

B. Fokus Masalah 

Permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN Bandarasri 

II Mojokerto adalah adanya siswa yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Hasil belajar yang dicapai siswa juga  kurang maksimal sesuai dengan KKM yang 
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sudah ditentukan oleh sekolah yaitu 77. Hal ini disebabkan kurang menariknya 

metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya 

dalam pembelajaran IPA. Sehingga siswa sulit dalam memahami materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka perlu diterapkannya 

metode yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Metode yang 

dapat digunakan untuk membuat siswa lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi 

merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, 

aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan. Sehingga, dapat dikatakan metode 

demonstrasi akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi hubungan 

antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya pada siswa kelas IV di SDN 

Bandarasri II Mojokerto. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar IPA materi hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan 

fungsinya pada siswa kelas IV SDN Bandarasri II Mojokerto? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA materi hubungan antara 

struktur batang tumbuhan dengan fungsinya pada siswa kelas IV SDN 

Bandarasri II Mojokerto setelah diterapkannya metode demonstrasi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tersusunlah tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi hubungan antara struktur 

batang tumbuhan dengan fungsinya pada siswa kelas IV SDN Bandarasri II 

Mojokerto. 

2. Mengetahui dan menjelaskan peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA 

materi hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya pada 

siswa kelas IV SDN Bandarasri II Mojokerto setelah diterapkannya metode 

demonstrasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran IPA dan mendorong 

untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan inovasi baru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Menambah keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA dan menganggap 

IPA sebagai pelajaran yang menyenangkan. 



6 
 

2) Merangsang kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan masalah 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

b. Bagi Guru 

1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus panduan praktis bagi 

guru untuk menuju pada pembelajaran yang inovatif dan interaktif. 

2) Memberikan pengalaman langsung kepada guru mata pelajaran untuk 

memecahkan permasalahan secara terencana dan sistematis yang terkait 

dengan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar khususnya di kelas IV  SDN 

Bandarasri II Mojokerto. 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak sekolah seperti guru, siswa 

dan sekolah. 

2) Dapat dijadikan sebagai masukan untuk dapat mengambil kebijakan yang 

lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah khususnya di 

SDN Bandarasri II Mojokerto. 

3) Sebagai sumbangan kepada pihak sekolah maupun sekolah lainnya dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran IPA. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Peneliti mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang penerapan 

metode demonstrasi di sekolah dasar. 

2) Peneliti dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki dalam situasi dan kondisi yang nyata di sekolah dasar. 
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F. Batasan Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan 

yaitu sebagai berikut. 

1. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 

barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara 

langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan 

dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan (Syah dalam Ahmadi 

dan Sofan, 2011:78). 

2. Aktivitas adalah prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar 

mengajar. Sebagai rasionalitanya hal itu juga mendapatkan pengakuan dari 

berbagai ahli pendidikan (Sardiman, 2011:96). 

3. Hasil belajar adalah prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang 

menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang 

bersangkutan (Mulyasa, 2009:212). 

4. IPA adalah cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. IPA didefinisikan sebagai sekumpulan 

pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil 

pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 

bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah (Julianto, 2011:1). 

 


