
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 

(Permindiknas No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1)).

Penyempurnaan  kurikulum  harus  mengacu  pada  undang-undang 

tersebut. Kurikulum 2004 bertujuan untuk mewujudkan peningkatan mutu dan 

relevansi  pendidikan  yang  dilakukan  secara  menyeluruh  mencakup 

pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya. Dalam kurikulum ini 

diberlakukan standar nasional pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, 

proses dan kompetensi lulusan (Depdiknas, 2003: 3).

Pembangunan  di  bidang  pendidikan  sebagai  salah  satu  bagian  dari 

pembangunan Nasional,  perlu  diwujudkan guna peningkatan  dan  kemajuan 

sektor pendidikan. Merosotnya kualitas pendidikan banyak mendapat sorotan 

dari masyarakat, peserta lulusan kependidikan, para pendidik dan pemerintah. 

Oleh  karena  itu  pemerintah  berupaya  semaksimal  mungkin  mengadakan 

perbaikan  dan  penyempurnaan  di  bidang  pendidikan.  Sebagai  langkah 

antisipasi, maka pendidikan banyak diarahkan pada penataan proses belajar, 

penggunaan  dan  pemilihan  media  belajar  secara  tepat.  Kesemuanya 
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dimaksudkan  untuk  pencapaian  hasil  belajar  semaksimal  mungkin  (H. 

Sumantri :2005).

Maka dari  itulah,  guru  yang bijak  dalam pembelajaran  adalah  guru 

yang dapat  menerapkan  metode  pembelajaran  yang sesuai  dengan  karakter 

siswa, materi yang disampaikan, dan suasana kelas pembelajaran.  Jadi guru 

tidak  memaksakan  metode  yang  dikuasainya  saja  walaupun  hal  ini  sangat 

sesuai  dengan  kondisi  anak  didiknya.  Begitu  juga  dalam  pembelajaran 

Pendidikan IPA, diperlukan metode dan teknik yang sesuai dengan karakter 

materi  dan  peserta  didik,  terutama  materi  yang  menyangkut  tentang  gaya 

dituntut  kreativitas  guru  dalam  memilah  dan  memilih  teknik  pembelajaran 

yang tepat  agar  siswa memahami dengan mudah materi  pembelajaran,  dan 

pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  prestasi  belajar  siswa  di  sekolah.  (H. 

Sumantri :2005)

Disinilah letak pentingnya penelitian kelas dilakukan oleh semua guru 

di  sekolah  dasar.  Dengan  PTK guru  akan  mengetahui  metode,  tehnik  dan 

pendekatan  pembelajaran  yang  tepat  diterapkan  pada  kelas  pembelajaran 

dimana  ia  mengajar.  Jika  PTK  dikerjakan  dengan  baik  dan  benar  setiap 

permasalahan dalam proses pembelajaran akan dapat  diatasi  dengan mudah 

dan tepat sasaran, dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami pelajaran yang diterimanya (H. Sumantri :2005)..

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam akan mudah diterima dengan 

mudah  oleh  siswa  jika  disampaikan  dengan  metode  yang  dapat  membuat 

siswa senang belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Hal ini diperlukan kemampuan 

guru  dalam  memilah-milah  metode  yang  sesuai  dengan  materi  yang  akan 
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disampaikan  pada  siswa,  karena  tidak  semua  materi  yang  ada  dapat 

menggunakan  metode  dan  tehnik  pembelajaran  yang  sama,  dan  hal  ini 

tidaklah mudah (Sukma Binata :2010).

Kemampuan guru dalam menerapkan metode dan tehnik pembelajaran 

pada setiap pembelajaran akan berdampak pada semakin membaiknya suasana 

pembelajaran dikelas,  yaitu aktifitas siswa dalam pembelajaran makin baik, 

semakin tingginya daya serap siswa, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

prestasi  belajar  siswa.  Namun  yang  terjadi  di  SDN  Larangan  Luar  II 

Kecamatan  Larangan  Kabupaten  Pamekasan  tahun  pelajaran  2011/2012 

tidaklah  demikian,  karena  selesai  proses  pembelajaran  IPA  materi  gaya 

dengan  menggunakan  metode  pembelajaran  konvensional  yang  sering 

digunakan  yaitu  metode  ceramah,  tanya  jawab  dan  pemberian  tugas  serta 

diadakan evaluasi pembelajaran,  terdapat  15 siswa (75%) dari 20 siswa yang 

mencapai  ketuntasan  belajar  dan  sisanya  5  siswa  (25%) tidak  mencapai 

ketuntasan  belajar  dengan  KKM  65. Selama  proses  pambelajaran  siswa 

terlihat pasif, jarang sekali siswa menanggapi dan menanyakan pelajaran yang 

mereka tidak mengerti. Ketika diberi pertanyaan oleh guru, siswa yang biasa 

menjawab  hanya  siswa-siswa  itu  saja  (tetap).  Oleh  Karena  itu  harus 

diadakannya  perbaikan  dengan  diadakan  siklus  I  dan  seterusnya  sampai 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Kenyataan  tersebut  peneliti  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan 

yang  terjadi  pada  siswa  kelas  IV  di  SDN  Larangan  Luar  II  Kecamatan 

Larangan  Kabupaten  Pamekasan  tersebut.  Akhirnya  diketahui  beberapa 

permasalahan diantaranya: 1) Rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap 
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materi pembelajaran. 2) Kurangnya siswa dalam merespon materi  pelajaran 

yang disampaikan, karena tidak paham. 3) Banyaknya siswa yang tidak dapat 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

Adapun  faktor  penyebab  dari  masalah  yang  terjadi  dalam  proses 

pembelajaran adalah: 1) Pemahaman konsep belum dikuasai sepenuhnya oleh 

siswa. 2) Kurangnya penggunaan contoh kongkret pada proses pembelajaran. 

3) Kurangnya pemberian latihan dan contoh soal yang bervariasi pada setiap 

pembelajaran di kelas.

Berdasarkan  masalah  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  melaksanakan 

sebuah penelitian dengan menggunakan metode demontrasi,  karena metode 

demontrasi  sangat  cocok diterapkan  pada  materi  gaya  karena  gerakan  dan 

proses  dipertunjukan  maka  tidak  memerlukan  keterangan-keterangan  yang 

banysk sehingga pemahaman konsep lebih mudah dikuasai oleh siswa karena 

adanya  contoh  kokret  pada  proses  pembelajaran.  Adapun  judul  penelitian 

adalah  “Meningkatkan Hasil  Belajar Tentang Materi  Gaya Melalui  Metode 

Demontrasi Siswa Kelas IV SDN Larangan Luar II Pamekasan”. 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode demontrasi pada materi gaya kelas IV SDN 

Larangan Luar II  Pamekasan?

2. Bagaimana  penerapan  metode  demontrasi  terhadap  hasil  belajar  pada 

materi gaya siswa kelas IV SDN Larangan Luar II Pamekasan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak 

secara  nyata  penggunaan  metode  demontrasi  dalam  meningkatkan 

kemampuan memahami materi gaya pada mata pelajaran IPA kelas IV SDN 

Larangan Luar II Pamekasan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sintaks penerapan metode demontrasi pada materi gaya siswa 

kelas IV SDN Larangan Luar II Pamekasan.

2. Mengetahui  peningkatan  hasil  belajar  setelah  penggunaan  metode 

demontrasi pada materi gaya kelas IV SDN Larangan Luar II Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan, maka hasil penelitiannya memberi 

manfaat antara lain:

1. Manfaat bagi guru antara lain:

a. Untuk memperbaiki pembelajaran dalam kelas.

b. Percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran.

2. Manfaat bagi siswa antara lain:

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar.

b. Siswa lebih mudah menerima materi pelajaran.

3. Manfaat bagi sekolah antara lain:

a. Sekolah akan lebih menyiapkan media dan guru menggunakan metode 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran.

b. Proses pembelajaran di sekolah akan lebih berkembang.
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c. Sekolah lebih berprestasi jika selalu menyiapkan metode pembelajaran 

yang  memadai  dan  melatih  guru  untuk  melakukan  penelitian  di 

sekolah.

1.5 Batasan Istilah 

Untuk lebih  jelas  serta  mempermudah  pemahaman  lebih  lanjut  dan 

menghindari kesalahpahaman dari maksud penulis, maka penulis menegaskan 

batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil  belajar  :  hasil  dari  suatu  interaksi  tindak  belajar  mengajar  dan 

biasanya  ditunjukkan  dengan  nilai  tes  yang  diberikan  guru  (Hamalik, 

2001:159)

2. Metode demontrasi : cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda 

tertentu  yang  sedang  dipelajari  baik  dalam  bentuk  sebenarnya  maupun 

dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru yang disertai dengan 

penjelasan lisan (Sanjaya, 2006:152).

3. Gaya adalah bentuk yang dihasilkan oleh dorongan ataupun tarikan dapat 

mengakibatkan  benda  bergerak.  Selain  menyebabkan  benda  bergerak, 

gaya  yang  bekerja  pada  benda  juga  dapat  mengubah  bentuk  benda 

(Depdiknas, 2004: 89). 
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