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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di 

sekitar individu. Menurut Sudjana (2004:28).  Belajar adalah proses yang 

diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Di 

samping itu juga dinyatakan bahwa belajar adalah proses melihat, mengamati, 

memahami sesuatu. 

Kenyataan untuk sementara ini baik disadari atau tidak disadari 

menunjukkan bahwa sebenarnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam guru telah menggunakan metode demonstrasi. Namun pada saat 

pelaksanaan demonstrasi, ada sebagian siswa terdorong mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara membuatnya, terdiri dari 

bahan apa, bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, dan 

bagaimana hasilnya, sebagian lagi kurang tertarik, dan sebagian lagi terlihat 

acuh tak acuh atau tidak tertarik. 

Hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, khususnya pada 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi alat indera, siswa Kelas IV SD 

Negeri Blumbungan I Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

mengalami kegagalan dalam belajar, hasil belajar klasikal tidak sesuai dengan 

yang diharapkan oleh guru, dari 24 orang siswa Kelas IV 9 atau 35.7% orang 

siswa mengalami kegagalan hasil belajar dan nilainya dibawah KKM yang 

sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut 

karena karakter siswa Kelas IV masih abstrak terhadap materi pelajaran 

khususnya untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan ALam. 

Melihat kenyataan yang terjadi, peneliti mengadakan observasi terhadap 

pembelajaran, dari hasil observasi didapat beberapa faktor dan temuan yang 

disinyalir berpengaruh terhadap kegagalan hasil belajar siswa, adapun factor 

tersebeut diantaranya: 

1. Media yang disiapkan guru kurang menarik perhatian siswa, sehingga 

siswa tidak fokus terhadap pelajaran. 
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2. Saat pelaksanaan demonstrasi kurang tidak mampu menguasai kelas, kelas 

terkesan ramai dan pelaksanaan demonstrasi tidak berjalan sesuai dengan 

harapan. 

3. Ada beberapa siswa yang berbuat onar, dan mempermainkan alat-alat 

demonstrasi sehingga pelaksanaan demonstrasi belum selesai, media yang 

disiapkan guru sudah rusak 

Dalam konteks ini jika masalah belajar tentunya tidak lepas dari 

persoalan mengajar, karena belajar mengajar merupakan dua konsep yang 

tidak dipisahkan satu sama lain. Menurut Nana Sudjana (2004:29) 

keterpaduan proses belajar siswa dengan proses mengajar guru menimbulkan 

terjadinya interaksi belajar mengajar atau terjadinya proses pengajaran tidak 

datang begitu saja dan tidak dapat tumbuh tanpa perencanaan yang seksama. 

Belajar mengajar sebagai suatu proses diharapkan dapat 

mengembangkan dan menjawab hal-hal yang bersifat mendasar, dan 

mengenal arah pembelajaran, hal yang harus dibahas dalam suatu proses, cara 

melakukan, dan cara mengetahui berhasil tidaknya proses pembelajaran. 

Dari harapan dan kenyataan sebagaimana disebutkan di atas maka 

penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas dengan judul: “Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Materi Alat Indera Pada Siswa Kelas IV SDN Blumbungan I 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas yang menjadi fokus 

perbaikan adalah  

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa Kelas IV SDN 

Blumbungan I Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi alat indra dengan 

menggunakan metode demonstrasi ? 

2. Sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa Kelas IV 

Blumbungan I Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada 

materi alat indra dengan menggunakan metode demonstrasi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dapat yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam materi alat indra dengan menggunakan metode 

demonstrasi untuk memperoleh hasil yang optimal 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas adalah : 

Jika Siswa Kelas IV SDN Blumbungan I Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan diajar dengan menggunakan Metode Demonstrasi 

pada materi Alat Indra maka hasil belajar siswa akan meningkat disesuaikan 

dengan tindakan sampai perbaikan pembelajaran dianggap optimal. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis mergharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat,  

bagi:  

1. Manfaat bagi guru sebagai berikut: 

 Dalam memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya maka sasaran 

akhir Penelitian Tindakan Kelas adalah perbaikan pembelajaran. Jadi 

Guru dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan 

kemampuan menilai dan memperbaiki pembelajaran sehingga dapat 

membuat guru lebih percaya diri untuk mengadakan refleksi terkait 

dengan pelaksanaan pembelajaran dimana Guru mendapat kesempatan 

untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

sendiri. 

2. Manfaat siswa sebagai peserta didik: 

Meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam. dengan menggunakan metode demonstrasi, 

siswa akan mendapatkan pengalaman langsung mengenai kenyataan 

yang ada di sekitar mereka. 

3. Manfaat sekolah sebagai berikut: 

Dapat disebarkan ke sekolah lain supaya tiap sekolah mempunyai 

kesempatan untuk berubah secara menyeluruh dimana Sumbangan 

positif terhadap kemajuan sekolah, karena di sisi lain  perlu 
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merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, dan di sisi lainnya perlu 

memperhatikan pengelolaan yang berbasis sekolah jadi dalam perbaikan 

proses dan hasil belajar, berjalan secara kondusif sehingga dapat 

dijadikan bahan pustaka atau kajian pustaka bagi peningkatan mutu 

lulusan atau mutu pembelajaran dalam setiap tingkatan kelas di Sekolah 

Dasar Negeri Blumbungan I Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan. 

 

1.6 Definisi peristilahan 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting 

dalam skripsi ini didefinisikan sebagai berikut : 

a. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan 

bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya 

atau cara melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. 

Udin S. (2005:4.17) 

b. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seorang individu yang 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal) individu. 

Dimana faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor 

internal (dalam diri)  yang meliputi Faktor jasmaniah (fisiologis), 

Faktor psikologis, Faktor kematangan fisik maupun psikis. Sedangkan 

faktor eksternal (luar diri) yang meliputi Faktor sosial, Faktor budaya, 

Faktor lingkungan fisik, Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan  

c. Materi Alat Indra 

Alat indra pada manusia ada lima disebut juga panca indra yaitu indra 

penglihat (mata), indra pendengar (telinga), indra pencium (hidung), 

indra pengecap (lidah), dsn indra peraba (kulit). 

 

 

 


