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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif dan mandiri. Seirama dengan perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, perubahan budaya dan pola hidup masyarakat, 

membawa pengaruh yang sangat positif terhadap perubahan dan pembaharuan 

pada beberapa aspek pendidikan, termasuk kurikulum (Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Proses pendidikan yang terencana di arahkan untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh 

mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha 

untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau 

proses belajar yang terjadi pada diri anak. Dengan demikian dalam pendidikan 

antara proses belajar dan hasil belajar harus berjalan seimbang. Pendidikan 

yang hanya mementingkan salah satu di antaranya tidak akan dapat 

membentuk manusia yang berkembang secara utuh (Sanjaya, 2006:2) 

Kondisi SDN Terosan 4 Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang 

dalam menyajikan pelajaran menemui beberapa kendala dalam meningkatkan 

minat siswa dalam mata pelajaran IPS  belum dicapai maksimal. Tes akhir 

yang dicapai siswa kelas III tahun pelajaran 2011/2012 untuk Kompetensi 

dasar “Jenis uang yang beredar dimasyarakat” masih menunjukkan hasil yang 
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kurang menggembirakan.  Dari 43 siswa, nilai tertinggi yang dicapai siswa 

adalah 75 (1 siswa), terendah adalah 35 (6 siswa), dan siswa yang mencapai 

nilai tes akhir > 65 (batas ketuntasan belajar) berjumlah 23 siswa (53,49%) 

dan siswa yang mencapai nilai < 65 berjumlah 20 siswa (46,51%). Ini berarti 

bahwa hasil tes akhir dapat dikatakan belum tuntas, karena hasil tes akhir 

menunjukkan hanya 53,49% atau 23 siswa yang memperoleh nilai > 65, 

sedangkan batas ketuntasan belajar yang ditetapkan adalah jika di kelas 

tersebut telah terdapat lebih dari 80% siswa yang memperoleh nilai > 65.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis dibantu guru mitra 

sejumlah faktor yang diduga sebagai faktor penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa tentang “jenis-jenis uang” antara lain 1) Murid kurang termotivasi 

dalam proses belajar mengajar tentang “jenis-jenis uang” karena tidak 

melakukan praktek secara langsung, 2) Penggunaan metode pembelajaran 

kurang maksimal sehingga tidak dapat membantu pemahaman siswa tentang 

“jenis-jenis uang” sehingga siswa menjadi kurang aktif dan kurang menguasai 

materi., 3) Kondisi lingkungan yang kurang mendukung karena murid tidak 

melihat langsung contoh uang dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang bisa dipilih agar 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, yaitu dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang akan memberikan kesempatan siswa 

untuk aktif dan menjadikan proses pembelajaran yang menyenangkan. Salah 

satu metode yang dapat digunakan adalah metode demonstrasi. 

Dari uraian di atas penulis mengambil judul “Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa tentang  Jenis-jenis Uang melalui Metode Demonstrasi Mata 
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Pelajaran IPS Kelas III SDN Terosan 4 Kecamatan Banyuates Kabupaten 

Sampang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Dengan memperhatikan latar belakang tersebut maka menimbulkan 

suatu permasalahan yang nantinya akan di cari penyelesaiannya. Masalah 

yang timbul adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran jenis-jenis uang dengan metode 

demonstrasi pada siswa kelas III SDN Terosan 4 Banyuates Sampang? 

2. Bagaimanakah hasil belajar jenis-jenis uang melalui metode 

demonstrasi mata pelajaran IPS pada siswa kelas III SDN Terosan 4 

Kec. Banyuates Kab. Sampang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap kegiatan yang dilakukan akan mempunyai tujuan yang jelas 

sebagai arah dan penentu kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan proses pembelajaran jenis-jenis uang mata pelajaran 

IPS kelas III SDN Terosan 4 Banyuates Sampang.  

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa tentang jenis-jenis 

uang dengan metode demonstrasi mata pelajaran IPS kelas III SDN 

Terosan 4 Banyuates Sampang 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Implementasi Metode Demonstrasi dalam pembelajaran IPS 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, kepala sekolah, dan 

para pemerhati pendidikan. 

1. Manfaat bagi guru 

a. Sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran IPS di kelas. 

b. Sebagai pengembangan kecakapan guru dalam mempersiapkan 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPS. 

2. Manfaat bagi kepala sekolah 

a. Sebagai dasar dan arah untuk melakukan supervisi dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

b. Sebagai dasar dalam memberikan penilaian kinerja guru. 

c. Memperbanyak inovasi-inovasi di bidang metodologi pembelajaran 

di sekolah. 

3. Manfaat bagi pemerhati pendidikan 

Sebagai masukan yang berharga dalam mengembangkan hasil penelitian 

untuk ditindak lanjuti serta menjadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan teknis edukatif dalam lingkup sekolah. 

 
1.5  Difinisi Istilah 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah agar tidak terjadi 

perbedaan persepsi tentang istilah yang dipakai (terdapat) dalam penelitian ini. 

Adapun istilah yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar adalah kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan 

dalam belajar (Anitah 2008:2.19).  
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2. 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) 

3. Uang adalah alat tukar atau alat pembayaran yang sah (Sunarso, 

2008:96)  

 


