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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara  (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 

2003 Pasal 1 ayat 1) 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dapat dikembangkan melalui 

proses pembelajaran dan juga peningkatan mutu pendidikan, hal ini sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu perlu dilakukan 

interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, Kegiatan belajar mengajar 

merupakan suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 

siswa dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam 

proses belajar mengajar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru 

bukan hanya sekedar penyampai materi saja, tetapi lebih dari itu guru dapat 

dikatakan sebagai sentral pembelajaran (Niwari, 2010:1)  

Berhasilnya tujuan proses belajar mengajar ditentukan oleh banyak 

faktor diantaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina dan 

meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi 

permasalahan di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, 

peran guru sangat penting dan diharapkan guru memiliki cara/model mengajar 
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yang baik dan mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan 

Kondisi SDN Bettet 1 Pamekasan dalam menyajikan pelajaran IPA 

menemui beberapa kendala, sebagian siswa kurang bersemangat, aktivitas 

belajarnya rendah, siswa tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh 

gurunya. Dari hasil ulangan harian yang dicapai siswa kelas V tahun pelajaran 

2011/2012 untuk pokok bahasan “Cahaya” masih menunjukkan hasil yang kurang 

menggembirakan. Dari 32 orang, hanya 13 orang (40,63%) yang berhasil 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 65, dan sebanyak 19 orang 

(59,37%) masih belum tuntas. Ketuntasan belajar secara klasikal belum tercapai 

karena persentase ketuntasanya kurang dari 80% jumlah siswa.  

Penyebab terjadinya berbagai permasalahan pada saat kegiatan 

pembelajaran tersebut adalah guru tidak mengunakan metode yang tepat sesuai 

dengan materi pelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang bisa 

dipilih agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang akan memberikan kesempatan siswa untuk fokus dan  

aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

metode demonstrasi. 

Metode demonstrasi merupakan metode pengajaran yang menyajikan 

bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau caranya 

melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Dengan perkataan 

lain, salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap cahaya 

adalah dengan pemanfaatan metode demonstrasi secara optimal. Siswa dapat 
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melakukan secara langsung, hal ini diyakini dapat membantu proses belajar 

mengajar di SDN Bettet 1 Pamekasan khususnya materi cahaya.  

Dengan demikian siswa diharapkan dengan mudah memahami konsep 

yang bersifat abstrak didalam pelajaran IPA dan keabstrakan dapat diperjelaskan 

dengan metode demonstrasi. Dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam 

menghadapi pelajaran sulit yang sifatnya abstrak akan lebih optimal ketika siswa 

dibawa ke dalam alam pikiran atau cara kerja otak yang sifatnya lebih 

komprehensif. Sehingga dampak yang terjadi adalah siswa kurang mampu 

memahami materi yang sifatnya abstrak dan timbulnya suasana kejenuhan serta 

ketegangan di dalam kelas.   

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul ” Penggunaan Metode Demonstrasi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar tentang Cahaya pada Siswa Kelas V                        

SDN  Bettet 1 Pamekasan”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar tentang cahaya pada siswa 

kelas V SDN Bettet 1 Pamekasan? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa  kelas V SDN Bettet 1 Pamekasan 

dengan menggunakan metode demonstrasi pada materi cahaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar tentang cahaya pada siswa 

kelas V SDN Bettet 1 Pamekasan. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar tentang cahaya pada siswa kelas V               

SDN Bettet 1 Pamekasan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan siswa dapat lebih termotivasi mengikuti kegiatan 

pembelajaran sehingga hasil belajarnya meningkat. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk memilih metode 

mengajar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat mengetahui apakah metode demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar kelas V SDN Bettet 1 Pamekasan pada materi 

cahaya. 

 
1.5  Batasan Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 
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1. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan 

bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek atau cara 

melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya secara proses. (Anitah, 

2008 : 5.25 ). Sintaks pengunaan metode demonstrasi dalam penelitian ini 

yaitu mempersiapakan alat bantu, memberikan penjelasan, pelaksanaan 

demonstrasi, Penguatan dengan tanya jawab, dan kesimpulan. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan 

dalam belajar (Sri Anitah 2008:2.19). Taksonomi Bloom mengkategorikan 

hasil belajar pada tiga ranah, yaitu (1) ranah kognitif ( cognitive domain), (2) 

ranah afektif (affective domain), dan (3) ranah psikomotor (motor skill 

domain).  

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diharapkan adalah ranah kognitif 

dengan indikator kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, menyebutkan, 

dan menjelaskan cahaya. Hasil belajar ranah kognitif  ini diukur melalui tes 

subyektif dan tes obyektif. 

3. Cahaya 

Menurut Cahaya ialah terang yang berasal dari sumber cahaya 

(Sulchan, 1997:85). Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat 

apabila ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengenai 

benda akan dipantulkan oleh benda ke mata sehingga benda tersebut dapat 

terlihat. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat 

memancarkan cahaya disebut sumber cahaya 


