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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semua guru atau siswa selalu mengharapkan agar setiap proses belajar 

mengajar dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. Guru 

mengharapkan agar siswa dapat memahami setiap materi yang diajarkan, 

siswapun mengharapkan agar guru dapat menyampaikan pelajaran dengan 

baik, sehingga memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Akan tetapi 

harapan–harapan itu tidak selalu dapat terwujud. 

Berdasarkan survey yang dilakukan di sekolah menunjukkan bahwa 

siswa kelas IV SD Negeri Rek-kerrek I Palengaan Pamekasan masih banyak 

siswa yang memiliki minat belajar yang rendah dan banyak yang mengalami 

kesulitan dalam belajar materi energi panas, Sehingga nilai rata-rata ulangan 

harian siswa sangat rendah. Dari 26 siswa hanya 14 siswa yang mencapai 

nilai KKM, sedangkan 12 siswa yang lainnya masih belum mencapai KKM. 

Rendahnya minat belajar dan kesulitan yang dialami oleh siswa dalam 

belajar materi energi panas disebabkan karena dalam proses belajar mengajar, 

metode yang digunakan oleh guru kurang menarik dan kurang relevan dengan 

materi yang diajarkan. Guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa 

mengkolaborasikan dengan metode yang lain, serta tidak menggunakan alat 

peraga yang sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Untuk itu, diperlukan suatu upaya dalam rangka membangkitkan minat 

belajar siswa dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Salah 
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satunya adalah dengan memilih strategi atau cara dalam menyampaikan 

materi pelajaran agar suatu pengajaran menjadi lebih efektif juga menarik 

sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan membuat siswa merasa 

senang dan merasa perlu untuk mempelajarinya, sehingga diperoleh 

peningkatan prestasi belajar siswa khususnya pelajaran IPA. Misalnya dengan 

membimbing siswa untuk bersama-sama terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses belajar mengajar yaitu pembelajaran demonstrasi. Metode 

demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif dalam membantu anak 

didik untuk menjawab kebutuhan belajarnya dengan usaha sendiri 

berdasarkan fakta dan data yang jelas dan benar yang diperolehnya dari 

demonstrasi. Akan tetapi, metode tersebut harus didukung dengan metode-

metode yang lain diantaranya metode ceramah dan tanya jawab serta 

menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi pelajaran. 

Metode pembelajaran demonstrasi adalah suatu metode pembelajaran 

yarg memberikan kesempatan dan menuntut siswa terlibat secara aktif di 

dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan menberikan informasi singkat 

(Siadari, 2001:7). 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan 

memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses kepada siswa tentang 

situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun 

tiruan, yang sering disertai penjelasan lisan (Sudirman, 2007:131). 
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Penulis memilih metode demonstrasi karena metode tersebut adalah 

metode yang tepat dan efektif untuk membiasakan anak didik supaya menjadi 

anak didik yang aktif dan kreatif serta dapat praktek secara langsung pada 

materi energi panas sehingga materi akan lebih mudah dipahami oleh anak 

didik. sedangkan guru berperan sebagai pembimbing atau memberikan 

petunjuk cara memecahkan masalah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran demonstrasi materi energi panas pada 

siswa kelas IV SD Negeri Rek-kerrek I Palengaan Pamekasan? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar konsep materi energi panas 

melalui penerapan pembelajaran demonstrasi pada siswa kelas IV SD 

Negeri Rek-kerrek I Palengaan Pamekasan? 

 

1.3 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti, dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

Jika pembelajaran demonstrasi diterapkan, maka diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar materi energi panas pada siswa kelas IV SD 

Negeri Rek-kerrek I Palengaan Pamekasan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran demonstrasi untuk 

meningkatkan hasil belajar materi energi panas pada siswa kelas IV SD 

Negeri Rek-kerrek I Palengaan Pamekasan. 

2. Mengetahui hasil belajar materi energi panas melalui penerapan 

pembelajaran demonstrasi pada siswa kelas IV SD Negeri Rek-kerrek I 

Palengaan Pamekasan. 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

1.5.1 Bagi Guru 

1. Menambah pengalaman dan wawasan guru dalam menerapkan 

pembelajaran demonstrasi dalam pembelajaran IPA sebagai salah 

satu model pembelajaran kooperatif. 

2. Mendapatkan alternatif pendekatan pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi energi panas dalam 

mata pelajaran IPA dengan menggunakan pembelajaran demonstrasi. 

3. Memperoleh pengalaman ilmiah dan praktek pembelajaran langsung 

di SD melalui penerapan pembelajaran demonstrasi untuk 

meningkatkan hasil belajar materi energi panas. 

1.5.2 Bagi Sekolah 

Penerapan pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa tentang materi energi panas dapat digunakan untuk perbaikan 
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RPP, guna meningkatkan mutu pendidikan serta memperbanyak 

inovasi-inovasi dibidang pembelajaran di sekolah. 

 

1.6 Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang melibatkan siswa 

secara langsung dengan cara siswa disuruh untuk mempertunjukkan atau 

memperagakan sesuatu dengan menggunakan alat peraga yang telah 

disediakan atau dibuat sendiri oleh siswa. 

2. Hasil belajar adalah suatu kemampuan, pengetahuan, kepandaian, 

perubahan tingkah laku atau tanggapan seseorang dalam menangkap, 

menguasai, mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan 

sesuatu mengenai sejumlah fakta tentang materi yang telah diterimanya 

melalui proses atau kegiatan belajar, mendalami, menelaah, atau 

menyelidiki sesuatu yang diajari atau diajarkan. 

3. Energi panas 

Energi panas dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan berupa 

panas yang dihasilkan oleh sumber-sumber panas tersebut dan  dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya, panas matahari 

dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan jemuran, panas yang yang 

ditimbulkan oleh api dapat dimanfaatkan untuk memasak, dsb. 

 


