
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

semakin maju pesat menghasilkan inovasi diberbagai bidang. Perkembangan 

inovasi dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan  dirasakan lebih 

pesat dibandingkan dengan inovasi dalam bidang pendidikan. Peningkatan 

kualitas pendidikan pada saat ini menjadi perhatian. Peningkatan kualitas 

pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya inovasi pendidikan tersebut. Apa 

yang ingin dicapai melalui inovasi-inovasi pendidikan tersebut, yaitu usaha 

untuk mengubah proses pembelajaran, perubahan dalam situasi belajar  yang 

menyangkut metode, peningkatan mutu professional/guru (Suprayekti, 

2008:1.14) 

Secara jujur harus diakui bahwa pembelajaran IPS belum belangsung 

seperti yang diharapkan. Guru cenderung menggunakan tehnik pembelajaran 

yang bercorak teoritis dan hafalan sehingga kegiatan pembelajaran 

berlangsung kaku, monoton dan membosankan. Mata pelajaran IPS belum 

mampu melekat pada diri siswa sebagai sesuatu sesuai yang rasional, kognitif, 

emosional dan afektif. 

Pelajaran IPS di sekolah dasar adalah mata pelajaran yang mempelajari 

manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksi dalam masyarakat. 

tujuan pengajaran IPS dalam memperkenalkan siswa kepada pengetahuan 



tentang kehidupan masyarakat manusia secara sistematis. Dengan demikian, 

peranan sangat penting untuk mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam 

kehidupannya kelak sebagai anggota masyarakat dan warga Negara yang baik 

.Tujuan tersebut memberikan tanggung jawab yang berat kepada guru untuk 

menggunakan banyak pemikiran dan energi agar dapat mengerjakan IPS 

dengan baik dan benar. Guru harus memberikan perhatian yang sama kepada 

IPS seperti kepada mata pelajaran yang lain dalam kurikulum sekolah. 

Tantangan yang dihadapi siswa sebagai warga Negara di masa depan 

menghendaki pelajaran IPS yang berkualitas. 

Pengajaran IPS yang berkualitas adalah pengajaran IPS yang 

senantiasa menekankan aspek keterkaitan dan keterpaduan berbagai materi 

ilmu-ilmu sosial  dalam kontek kekinian dan sesuai dengan pengajaran di SD. 

Disamping itu, pendidikan IPS harus mampu membekali calon guru agar 

memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial secara memadai, dapat 

mencari, mengevaluasi dan menggunakan berbagai sumber belajar, 

pengetahuan yang memadai tentang karekteristik dan kemampuan siswa, serta 

kegairahan untuk mengajarkan IPS di SD yang timbul dari apresiasi dan 

pemahamannya tentang IPS dan kegunaanya bagi siswa SD. Oleh karena itu 

pelajaran ini diberikan kepada siswa mulai dini untuk mengetahui jenis dan 

kegunaan uang yang beredar di negara kita. 

Oleh karena itu pendidikan IPS sangat berguna sekali bagi kehidupan 

bangsa diantaranya; Dapat menanamkan rasa ideology pancasila kepada 



generasi muda, dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, dapat 

menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu pelajaran ini diberikan kepada siswa 

mulai dini untuk mengetahui jenis dan kegunaan uang yang beredar di negara 

kita. 

Permasalahan yang peneliti hadapi selama ini adalah siswa tahunya 

uang itu berupa benda saja seperti yang mereka bawa dan dipegang setiap hari 

sebagai uang saku atau jajan saja tetapi kurang memahami tentang sejarah, 

fungsi lain atau manfaat dari  uang itu sendiri. Masih banyak siswa yang tidak 

merespon pertanyaan guru ketika ditanya tentang kegunaan uang, macam-

macam uang ataupun tentang sejarah  munculnya uang itu sendiri. Hal ini 

terbukti ketika melakukan penelitian (observasi) di Kelas III SDN Palalang 2. 

Selain itu pada tes akhir ternyata belum juga memuaskan. Dari 8 orang siswa 

yang dapat merespon materi hanya 5 orang siswa dan yang 3 orang siswa 

belum mengerti. 

Sementara itu, sebagai seorang pendidik seharusnya dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran IPS khususnya materi uang 

yang beredar di Negara kita. Seorang guru harus menumbuh kembangkan 

pengetahuannya mengingat seorang pendidik mempunyai peranan yang 

penting dalam mencerdaskan anak didiknya sehingga dapat meningkatkan 

mutu pendidikan. Banyak cara untuk membuat proses belajar siswa lebih 

menarik sehingga pelajaran mudah dipahami salah satunya dengan 

menggunakan media pembelajaran dan dengan menggunakan metode tanya 



jawab. Dalam hal ini penggunaan media sangat penting dalam proses belajar 

mengajar siswa untuk peningkatan pemahaman siswa. Oleh karena itu kami 

mengambil judul “Penggunaan Metode Demonstrasi Melalui Media gambar 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pelajaran IPS Pada Pokok 

Bahasan Sejarah Uang dan Penggunaannya Kelas III Palalang 2.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana penerapan metode demonstrasi melalui media gambar dalam 

pelajaran IPS pokok bahasan sejarah uang dan penggunaanya di kelas III 

di SDN Palalang 2? 

b. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui metode demonstrasi 

dan media gambar pada pelajaran IPS pokok bahasan sejarah uang dan 

penggunaannya di kelas III di SDN Palalang 2? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas dalam 

peningkatan perbaikan di kelas. Hal ini pada kesempatan melakukan 

penelitian menguraikan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan metode 

demonstrasi melalui media gambar dalam pelajaran IPS pokok bahasan 

sejarah uang dan penggunaanya di kelas III di SDN Palalang 2. 



b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 

melalui metode demonstrasi dan media gambar pada pelajaran IPS 

pokok bahasan sejarah uang dan penggunaannya di kelas III di SDN 

Palalang 2. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi guru, siswa dan 

sekolah. Ada 3 Manfaat penelitian tindakan kelas 

1. Manfaat bagi guru 

- Guru dapat memperbaiki atau mengoreksi tentang kekurangan dalam 

proses belajar. 

  - Guru dapat bekerja lebih professional. 

  - Guru dapat mengembangkan pengetahuan atau keterampilan. 

2.  Manfaat bagi siswa 

- Untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. 

- Siswa dapat belajar dengan tenang dan leluasa. 

- Menumbuh kembangkan rasa percaya diri pada siswa. 

3. Manfaat bagi sekolah/lembaga 

-  Sekolah lebih berkembang dan bermutu. 

- Sekolah akan lebih berpeluang untuk menarik masyarakat dengan 

melihat kinerja dan program tersebut. 

1.5  Definisi Istilah 

Agar tidak terlalu meluas pembahasan pada penelitian maka istilah-istilah 

penting dalam Penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: 



1. Pelajaran IPS 

  Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan 

juga bidang humaniora, pendidikan dan agama (Soemantri, 2001). 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Winataputra, (2005:2.5) berupa perubahan 

perilaku atau tingkah laku. Peserta didik yang belajar akan berubah atau 

bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan motorik, 

atau penguasaan nilai-nilai dan sikap. 

3. Metode demonstrasi 

 Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu 

peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan 

agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau 

tiruannya. (Sagala, 2008: 210)  

4. Media Gambar  

Media Gambar adalah sesuatu yang berupa gambar yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 1996:7). 

1.6 Batasan Masalah 

Supaya tidak ada kesalahfahaman dalam penelitian ini maka penulis perlu 

batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 



a. Penelitian  Tindakan  kelas  ini  dilakukan  pada  siswa kelas III SDN 

Palalang 2 semester genap tahun  pelajaran 2012-2013  

b. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode demonstrasi melalui 

media gambar  

c. Pokok bahasan materi IPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sejarah uang dan penggunaannya 

d. Aspek  yang  diteliti  adalah  aktivitas/hasil pengamatan siswa  dan  hasil  

belajar  siswa  pada  materi  sejarah uang dan penggunaannya 

 

 

 


