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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan pengalaman guru dalam proses belajar mengajar mata 

pelajaran IPA pada pokok bahasan tata surya, siswa kelas VI SD. K. Abdullah 

Ubaid II Surabaya cenderung jenuh, bosan dan malas. Kondisi tersebut jelas 

berdampak terhadap rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar ini 

dapat dilihat pada nilai yang terlampir. Dari 31 siswa hanya 35,5% yang 

nilainya memenuhi KKM sedangkan 64,5 % nilainya dibawah KKM  

Kondisi siswa yang cenderung jenuh, bosan dan malas sehingga 

mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa ini dikarenakan guru tidak 

menggunakan metode yang tepat dan sesuai pada pembelajaran IPA pokok 

bahasan Tata Surya. Selama ini guru hanya menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, dan pemberian tugas. Guru tidak melibatkan siswa langsung 

dalam proses pembelajaran, siswa hanya sebagai pendengar tanpa melakukan 

aktivitas apapun.   

Berdasarkan pada pengalaman tersebut maka diperlukan pemikiran dan 

tindakan yang harus dilakukan agar siswa pada saat mempelajari konsep tidak 

mengalami kesulitan sehingga tujuan pembelajaran IPA pokok bahasan Tata 

Surya dapat tercapai dengan baik dan hasilnya dapat memuaskan semua pihak. 

Oleh sebab itu penggunaan metode pembelajaran yang tepat merupakan hal 

yang sangat penting untuk membantu siswa dalam memahami konsep. 
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Metode pembelajaran memiliki jenis yang beragam dimana masing-

masing metode juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Pemilihan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan harus 

benar-benar dipikirkan oleh guru sebelum menyampaikan materi 

pembelajaran. Penggunaan metode demonstrasi yang dipilih dalam penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam proses pembelajaran 

dimana guru tidak lagi mendominasi kelas sehingga siswa dapat terlibat 

secara fisik, emosional, dan intelektual untuk memperoleh hasil belajar siswa 

yang sesuai dengan target yang diharapkan. Metode demonstrasi juga 

memiliki kelebihan diantaranya siswa langsung memperhatikan bahan 

pelajaran yang dijelaskan, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab 

siswa tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi, 

perhatian siswa akan lebih terpusat pada apa yang di Demonstrasikan, dapat 

merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses belajar, dapat 

menambah pengalaman anak didik, bisa membantu siswa ingat lebih lama 

tentang materi yang di sampaikan, dapat mengurangi kesalah pahaman karena 

pengajaran lebih jelas dan kongkrit, dapat menjawab semua masalah yang 

timbul di dalam pikiran setiap siswa karena ikut serta berperan secara 

langsung. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis melakukan 

penelitian yang berjudul : “Penerapan Metode Demonstrasi Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pokok Bahasan Tata Surya Pada Siswa 

Kelas VI SD. K. Abdullah Ubaid II Surabaya”.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA pokok bahasan Tata Surya pada siswa kelas VI SD. K. 

Abdullah Ubaid II Surabaya? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar IPA pokok bahasan Tata Surya 

pada siswa kelas VI SD. K. Abdullah Ubaid II Surabaya dengan 

diterapkannya metode demonstrasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk memecahkan persoalan yang dialami siswa kelas VI SD. K. 

Abdullah Ubaid II Surabaya dalam pembelajaran maka penulis melakukan 

perbaikan proses pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan 

tujuan : 

1. Mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA pokok bahasan Tata Surya pada siswa kelas VI SD. K. 

Abdullah Ubaid II Surabaya 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA pokok bahasan Tata Surya 

pada siswa kelas VI SD. K. Abdullah Ubaid II Surabaya dengan 

diterapkannya metode demonstrasi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan menjadi salah satu alternatif bagi guru 

agar menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

1.5 Batasan Istilah 

1. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, 

situasi atau benda tertentu baik sebenarnya atau sekedar tiruan. 

1.6 Batasan Masalah 

1. Konsep IPA yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada pokok 

bahasan Tata Surya. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode demonstrasi. 

3. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VI SD K. Abdullah Ubaid II 

Surabaya. 

 

 

 

 

 

 


