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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:2). Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang menggandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi 

atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. 

Guru sebagai salah satu komponen dalam proses belajar menganjar merupakan 

pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar penyampai 

materi saja, tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral 

pembelajaran. 

 Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, gurulah 

yang mengarahkan bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Karena 

itu guru harus dapat membuat suatu pengajaran menjadi lebeh efektif juga 

menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan membuat siswa merasa 

senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. 
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Berhasilnya tujuan pembelajaran 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 yang baik dan mampu memilih 

model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran 

yang akan disampaikan. 

Kegiatan belajar mengajar Siti Nur Hidayati (2011) yang terjadi di SDN 

Pacarkeling V – 186 mengarah pada metode ceramah yang bersifat 

konvensional.Penyampaian materi dengan metode ceramah yang dilakukan oleh 

guru menimbulkan rasa jenuh dan membosankan. Sikap jenuh dalam proses 

pembelajaran yang monoton mempengaruhi aktivitas siswa dalam belajar, 

sehingga peneliti menemukan adanya siswa yang kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran IPA. Akibatnya proses pembelajaran IPA kurang efektif dan 

pembelajarannya bersifat klasikal, dimana pembelajaran berorientasi pada guru 

dan siswa dijadikan obyek belajar, sehingga siswa tidak merespon kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan dan cenderung pasif. Selain itu kurangnya 

motivasi belajar dari orang tua yang dipengaruhi tingkat perekonomian dan 

pendidikan orang tua yang rendah sehingga mengakibatkan orang tua kurang 

memperhatikan belajar anak-anaknya ketika di rumah. 

Sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran kurang 

menunjang. Guru dalam melakukan proses pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran apa adanya, sehingga kurang menarik minat siswa belajar dan siswa 
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merasa kebingungan apa yang akan dilakukan. Karena siswa hanya memahami 

pembelajaran itu secara angan-angan saja. 

Dalam pembelajaran guru juga tidak memberikan informasi pelajaran 

kepada siswa secara bertahap atau selangkah demi selangkah tetapi dalam 

pembelajaran guru memberikan informasi pelajaran terlalu cepat sehingga materi 

pelajaran tidak dapat tersimpan lama.Ini terlihat dari hasil belajar siswa rata-rata 

enam puluh.Hal ini tidak sesuai dengan nilai KKM yang diharapkan adalah tujuh. 

Dengan demikian, maka guru harus mempunyai tindakan yang tepat yaitu 

agar hasil belajar siswa kelas II SDN Pacarkeling V -  186 terhadap mata 

pelajaran IPA dapat dipahami oleh siswa. Agar materi pelajaran IPA dapat 

dipahami oleh siswa diperlukan interaksi antara guru dan siswa sebagai suatu 

proses, yakni siswa lebih aktif dari pada guru dan guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator dan motivator. Untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu adanya 

perubahan strategi dan metode pembelajaran yang tepat dan efisien. 

Penulis dalam hal ini memilih kompetensi dasar mengidentifikasi sumber-

sumber energi (panas,listrik, cahaya, dan bunyi) yang ada di lingkungan 

sekitar.karena adanya bukti empiris yang kuat untuk mendukung dalam 

menyelesaikan masalah pembelajaran bagi siswa. Dimana terdapat materi 

pembelajaran yang mudah atau sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari 

siswa, sehingga dengan model pembelajaran langsung penulis mengharap bisa 

meningkatkan penuntasan hasil belajar siswa secara sederhana dan pengetahuan 

deklaratif yang dapat diartikan secara jelas dan bisa diajarkan secara bertahap 

untuk membuktikan secara langsung sumber energi melalui pengamatan. 
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Berdasarkan permasalahan peneliti berdiskusi bersama guru untuk mencari 

solusinya dari permasalahan tersebut. Dari hasil diskusi peneliti memilih untuk 

menggunakan metode demonstrasi, alasannya penggunaan metode  ini yaitu: 

1. Untuk memudahkan penjelasan sebab penggunaan bahasa lebih 

terbatas 

2. Untuk membantu anak dalam memahami dengan jelas jalannya suatu 

proses dengan penuh perhatian 

3. Untuk menghindari verbalisme 

4. Cocok digunakan apabila akan memberikan keterampilan tertentu. 

Dengan diterapkan metode ini diharapkan agar siswa lebih aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan dalam melakukan suatu keterampilan. Berdasarkan 

kenyataan tersebut, maka peneliti ingin menerapkan salah satu metode  

pembelajaran yaitu metode demonstrasi adalahsalah satu cara mengajar, di mana 

guru melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta 

menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke 

kelas  

Menurut hasil penelitian Siti Nur Hidayati (2011), bahwa dengan 

menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan keaktifan siswa dari rata-

rata dengan prosentase sebesar 47,5 % menjadi 82,5 %. Khusus melalui metode 

pembelajarandapat meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa dari nilai 

rata-rata dengan prosentase sebesar 47,5 % menjadi 82,5 % di kelas II SDN 

Pacarkeling V - 186 tahun ajaran 2010/2011. 
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Bertolak dari latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul 

penelitian :“PENERAPAN METODE DEMONSTRASI PADA 

PEMBELAJARANILMU PENGETAHUANALAM (IPA) KELAS II DI SDN 

PACARKELING V – 186 KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA 

SURABAYA” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan metode demonstrasi pada pembelajaranIPA di 

SDN Pacarkeling V-186? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

dengan menggunakan metode demonstrasi ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan :  

1. Penerapan model metode demonstrasi pada pembelajaranIPA di SDN 

Pacarkeling V-186.. 

2. Peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan metode 

demonstrasi di SDN Pacarkeling V-186. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya dan lebih 

khusus lagi dapat bermanfaat bagi : 
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a. Bagi siswa, hasil perbaikan ini  akan bermanfaat dalam meningkatkan 

pemahaman siswa terhadapat materi pelajaran, meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses  belajar  mengajar,  memotifasi  siswa  dalam  

belajar,  dan meningkatkan prestasi belajar siswa.  

b. Bagi peneliti, hasil perbaikan ini akan bermanfaat dalam membantu 

peneliti memperbaiki pembelajaran, membantu peneliti  berkembang    

secara profesional, meningkatkan rasa percaya diri peneliti, dan 

memungkinkan peneliti secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilannya. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan 

sekolah dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

1.5. Batasan Masalah Penelitian 

Untuk memfokuskan kajian penelitian serta menghindari adanya 

persepsi ganda, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas pada penerapan model pembelajaran metode 

demonstrasi. 

2. Penelitian ini terbatas pada pembelajaran IPA dengan kompetensi dasar 

mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan di lingkungan 

sekitar dan cara menghematnya. 

3. Penelitian ini terbatas pada siswa kelas II SDN Pacarkeling V/186 

Kecamatan TambaksariKotaSurabaya. 

4. Penelitian ini terbatas pada hasil belajar siswa kelas II SDN Pacarkeling 

V/186 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. 
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1.6. Definisi Operasional  

   Untuk menegaskan dan menyamakan berbagai konsep yang ada 

dalam penelitian ini perlu diberikan definisi operasional. Hal ini 

dimaksudkan agar persepsi yang sama antara peneliti dan berbagai pihak 

yang terkait dengan penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu didefinisikan 

adalah: 

1. Metode Demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan 

bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. 

2. Keterampilan proses IPA adalah kemampuan siswa untuk melakukan 

observasi, merumuskan hipotesis, pengamatan, interprestasi data, 

mengkomunikasikan hasil pengamatan dalam pembelajaran IPA. 

3. Hasil belajar siswa adalah tingkat penguasaan pembelajaran IPA oleh 

siswa yang ditunjukkan oleh skor tes hasil belajar siswa. Adapun 

kemampuan yang diperoleh dari hasil belajar adalah: 

a. Kemampuan kognitif yang merupakan kemampuan mengatur cara-cara 

belajar dan cara berpikir termasuk kemampuan memecahkan masalah. 

b. Kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan melaksanakan 

suatu hal. 

c. Kemampuan afektif merupakan kemampuan membentuk sikap dan 

nilai dalam bentuk kerja sama, tanggung jawab, dan keinginan untuk 

belajar. 

 


