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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat tetapi juga mengalami. Hasil 

belajar bukan hanya penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. 

Belajar adalah salah satu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, 

yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Hasil belajar 

bukan hanya penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. 

(Inggridwati dkk, 2007) 

Saat pembelajaran, guru menginginkan proses pembelajaran yang 

dilaksanakannya menyenangkan dan berpusat pada siswa. Siswa belajar dengan 

antusias mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan atau memberikan 

pendapat, bertukar informasi dan saling memberikan semangat.   

 Kenyataanya siswa kelas IV SDN Temas 02 Batu masih mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Nilai rata-rata jauh 

dari harapan kami sebagai guru pengajar. Pada saat pelaksanaan pembelajaran 

siswa hanya pasif mereka lebih banyak yang ramai, bermain dan hanya sebagian 

saja yang mempehatikan pembelajaran. Pada saat guru melaksanakan posttest 

sebagian besar siswa tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kegagalan yang 

dialami diduga dari faktor guru dalam menyampaikan materi masih berorientasi 

pada buku teks, penggunaan metode diskusi yang kurang efektif, mengutamakan 
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aspek kognitif dan situasi pembelajaran yang kurang mengaktifkan siswa dan 

tidak menyenangkan bagi siswa.  

 Selama proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), siswa SDN Temas 02 masih kesulitan memahami dan menguasai materi 

pembelajaran secara teori maupun aplikatif hal ini  merupakan format tampilan 

nyata yang harus bisa di cari akar permasalahan serta ditemukan penyeleseian 

lebih lanjut.Agar pada berikutnya siswa bisa memahami serta  mengaplikasikan 

pelajaran ilmu pengetahuan alam secara lebih mudah tentunya. 

         Kegiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar 

sering kali muncul kendala serta hambatan yang bersifat sangat kompleks yang 

terkadang menimbulkan dampak yang mengkawatirkan yakni penurunan belajar 

siswa. Mengingat akan pentingnya pemahaman dan penguasaan materi-

pembelajaran dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai tolak 

ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran yang berdampak langsung pada prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), maka dirasa 

sangat penting untuk segera menuntaskan kendala dan hambatan yang muncul 

dalam proses pembelajaran guna memenuhi target kurikulum dan harapan semua 

pihak yang berkompeten dengan dunia pendidikan khususnya dalam pendidikan 

pada siswa. 

 Berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) perlu segera diupayakan pemecahannya. 

Permasalahan itu di antaranya adalah rendahnya keterampilan dan penguasaan 

siswa dalam materi pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

secara praksis. 
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 Rendahnya tingkat keterampilan dan penguasaan materi pembelajaran 

mata pelajatan Ilmu Pengetahuan alam (IPA) secara praksis ini pada umumnya 

dilatar belakangi oleh : 

a. Rendahnya motivasi siswa dalam menyerap materi pembelajaran dan 

informasi dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya guru dan media; 

b. Rendahnya perhatian guru dalam proses pembelajaran yang 

mengkondisikan penguasaan materi pembelajaran mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dengan baik dan benar; 

c. Pola pembelajaran guru yang terkesan monoton dan kurang variatif. 

d. Model strategi pembelajaran yang kurang diminati siswa; dan 

e. Belum lengkapnya fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), kalau pun sudah ada maka pada 

umumnya penggunaannya belum atau kurang optimal. 

 Hal ini bisa di ketahui dari hasil penilaian yang dilakukan guru mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada saat ia melakukan tes pemahaman 

materi pada siswa, dimana nilai yang diperoleh siswa masih dibawah standart 

ketuntasan minimal (KKM).Berangkat pada realitas dan asumsi akan pentingnya 

untuk meningkatkan prestasi belajar pada siswa, khususnya dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam IPA) di sekolah dasar maka perlu kiranya bagi guru 

sebagai orang yang bertanggung jawab penuh pada proses dan hasil pembelajaran 

untuk menemukan solusi yang tepat guna menyeleseikan persoalan tersebut. Salah 

satu upaya guna meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pembelajaran 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang bisa ditempuh oleh guru 

adalah dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas. Dalam hal ini peneliti 
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mengambil judul “Penerapan  metode Demonstrasi  untuk meningkatkan 

pemahaman konsep perubahan wujud benda pada siswa di Kelas IV SD Negeri 

Temas 02 Batu” 

 

B.  Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: “bagaimana penerapan  metode demonstrasi 

untuk meningkatkan pemahaman konsep perubahan wujud benda pada siswa di 

Kelas IV SD Negeri Temas 02 Batu? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

 Mengacu kepada rumusan permasalahan diatas maka tujuan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) secara umum adalah mendiskripsikan penerapan strategi 

pembelajaran metode praktek pada materi konsep perubahan wujud benda 

terutama yaitu pada siswa  di Kelas IV SD Negeri Temas 02 Batu sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

 Perbaikan Pembelajaran melalui PTK ini diharapkan dapat bermanfaat 

baik itu bagi guru, siswa maupun sekolah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peserta didik penelitian ini dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa terhadap pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) terutama 

materi konsep perubahan benda. 
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2. Manfaat bagi guru 

a. Dapat memperkaya kemampuan mengajar tentang strategi belajar  

mengajar  

b. Dapat mengembangkan pembelajaran mata kuliah PGSD yaitu strategi 

pembelajaran dan penelitian pendidikan SD 

c. Manfaat bagi sekolah sebagai tolak ukur dalam peningkatan dan perbaikan 

mutu pembelajaran mengeluarkan pendapat di sekolah. 

 

E. BATASAN PENELITIAN 

Supaya penelitian ini tidak meluas, maka peneliti hanya menfokuskan 

penelitian pada satu standar kompetensi yaitu “Memahami beragam sifat dan 

perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan 

sifatnya”. Dengan Kompetensi Dasarnya adalah “Mendeskripsikan terjadinya 

perubahan wujud benda cair       padat      cair: cair      gas     cair: padat      gas ”, 

pada materi konsep perubahan wujud mata pelajaran ilmu pengetahuan alam 

(IPA) dikelas IV SDN Temas 02 Batu..  

Ruang kelas IV berbentuk persegi dengan ukuran 8x8 meter, cukup luas 

untuk tempat pembelajaran siswa SD kelas IV. Temboknya berwarna kuning, 

atapnya tinggi, suasana di sekitar sejuk karena banyak tumbuhan dan area 

persawahan. Setiap hari peserta didik masuk dengan tertib. Proses pembelajaran 

dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.30. Dengan jumlah peserta didik 30 

anak terdiri dari 14 anak laki-laki dan 16 anak perempuan, rentang usia antara 9 – 

10 tahun.  

 


