
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar atau pembelajaran adalah merupakan sebuah kegiatan yang wajib 

kita lakukan dan kita berikan kepada anak-anak kita. Karena ia merupakan kunci 

sukses untuk menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan generasi bangsa 

dengan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi. Melihat peran yang begitu vital 

pada pembelajaran, maka menerapkan metode yang efektif dan inovatif adalah 

sebuah keharusan. Dengan harapan proses belajar mengajar akan berjalan 

menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karena itu, keberhsilan dalam 

kegiatan proses belajar mengajar di sekolah merupakan hal yang utama yang di 

upayakan oleh setiap guru. Terdapat kepuasan tersendiri jika guru dapat 

menyajikan materi pelajaran kepada siswa dengan menggunakan alat peraga 

sederhana, tetapi tepat dan dapat diterima siswa, dibuktikan dengan dilakukannya 

evaluasi pada akhir pelajaran menunjukkan hasil belajar yang meningkat. Banyak 

komponen yang mendukung dalam keberhasilan proses belajar mengajar, 

diantaranya adalah guru, siswa, metode, dan alat peraga.        

Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan oleh peneliti di kelas IV 

sekolah MI Mambaul Ulum Karangploso Malang, bahwa siswa belum terlihat 

sepenuhnya menyukai pembelajaran IPA yang disebabkan kurangnya minat 

belajar maupun kreatifitas yang di miliki oleh siswa. Kurangnya pemahaman 

konsep terhadap siswa dalam pelajaran IPA materi gaya dan kurangnya 



pengkondisikan guru terhadap siswa merupakan beberapa kendala dalam proses 

pembelajaran, sehingga materi tidak dapat tersampaikan dengan optimal. 

Dalam proses belajar mengajar guru kurang pada pemanfaatan media 

pembelajaran, sehingga pemahaman konsep materi terhadap siswa kurang 

optimal. Guru lebih sering menggunakan media cetak atau buku tulis dalam 

proses pembelajaran. Guru juga hanya memanfaatkan papan tulis sebagai sarana  

dalam proses belajar mengajarnya. Selain itu, seringkali metode yang digunakan 

guru adalah metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Sehingga dalam proses 

belajar mengajar siswa akan merasa bosan dan mengakibatkan hasil belajar siswa 

tidak ada peningkatan signifikan. 

Selain itu alat peraga di MI Mambaul Ulum Karangploso Malang 

khususnya pada mata pelajaran IPA terbatas, seperti sekolah tidak memiliki 

stetoskop, boneka kerangka tubuh manusia, beberapa contoh organ pencernaan 

pada tubuh manusia, dan sebagainya. Kurangnya juga sarana dan prasarana 

belajar mengajar yang menunjang sekolah, seperti perpustakaan. Hal-hal tersebut 

dapat menjadi faktor yang mempengarui minat dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di peroleh data yang menunjukan, bahwa nilai 

rata-rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi gaya masih rendah 

yaitu di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) klasikal yang telah 

ditentukan sekolah yakni 80% dengan ketentuan KKM individu 70%. Dari 17 

siswa hanya 6 siswa yang tuntas sesuai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah 

dan 11 siswa belum tuntas, sehingga diperoleh presentase siswa tuntas belajar 

sebesar 35,29% dan siswa tidak tuntas belajar 64,7%. 



Untuk lebih jelasnya disajikan data nilai test formatif. 

Tabel 1 

Nilai formatif hasil belajar siswa kelas 4 MI Mambaul Ulum 

No Nilai  Jumlah siswa 
1 10 - 
2 20 - 
3 30 - 
4 40 - 
5 50 5 
6 60 6 
7 70 4 
8 80 2 
9 90 - 

10 100 - 
 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan inovasi metode 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. 

Salah satu metode yang efektif dan inovatif adalah metode demonstrasi. Dengan 

metode Demonsrasi guru dapat membantu siswa untuk mencari jawaban dengan 

usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi 

merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, 

baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Dengan metode ini diharapkan, proses 

belajar berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa belajar dan melakukan 

sendiri bukan transfer pengetahuan guru ke siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, perlu diadakan 

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IV MI Mambaul Ulum Karangploso Malang melalui Metode 

Demonstrasi”. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menulis rumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah penerapan metode demonstrasi untuk peningkatan hasil 

belajar materi gaya pada pembelajaran IPA siswa kelas IV MI Mambaul 

Ulum Karangploso Malang pada silkus 1 dan siklus 2? 

b. Apakah dengan metode demonstrasi mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi gaya pada pembelajaran IPA siswa kelas IV MI 

Mambaul Ulum Karangploso Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan-permasalahan diatas, maka tujuan peneliti ini adalah : 

a. Penerapan metode demonstrasi untuk peningkatkan hasil belajar materi 

gaya pada pembelajaran IPA siswa kelas IV MI Mambaul Ulum 

Karangploso Malang pada siklus 1 dan siklus 2. 

b. Peningkatan hasil belajar siswa materi gaya pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas IV MI Mambaul Ulum Karangploso Malang 

setelah menggunakan metode demonstrasi. 

 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan terhadap pembelajaran IPA, utamanya pada 

peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 4 MI Mambaul Ulum 

Karangploso Malang melalui metode demonstrasi. Mengingat pentingnya 

metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA dan peranannya cukup besar 

bagi siswa dalam mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta 

atau data yang benar. Oleh sebab itu, peneliti mempunyai keyakinan untuk 

menerapkannya dalam pembelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis :  

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan hasil belajar materi gaya khususnya pada 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

2) Memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

b. Bagi guru 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pengalaman guru dalam menggunakan metode demonstrasi. 

c. Bagi sekolah  

Meningkatkan kualitas sekolah dan mampu menjadi acuhan untuk selalu 

mengadakan inovasi pembelajaran ke arah yang lebih baik. 

 



d. Bagi peneliti 

1) Dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan 

pengalaman tentang belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan metode 

demonsrasi untuk peningkatkan hasil belajar materi gaya. 

2) Penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi tugas akhir. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah batasan masalah atau arti suatu variabel 

dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk menghindari 

kesalahpahaman mengenai data yang akan dikumpulkan serta menghindari 

kesalahan dalam menentukan alat pengumpulan data. 

Adapun batasan istilahnya yaitu : 

a. Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) 

oleh usaha. (Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 2003:391) 

b. Belajar adalah proses perubahan perilaku peserta didik sepanjang hayat. 

(Nanang Hanafiah, 2009:18) 

c. Siswa adalah murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah ), 

atau pelajar. (Sulchan Yasyin, 1995:209) 

 


