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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Mutu pendidikan di Indonesia saat ini banyak mendapat sorotan dari berbagai 

pihak. Hal ini terjadi karena nilai prestasi siswa belum memuaskan. Nilai yang didapat 
siswa belum menunjukkan peningkatan. Nilai siswa dikatakan meningkat manakala 
hasil evaluasi siswa meningkat. Berhasil tidaknya prestasi siswa ditentukan oleh 
berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah guru, karena tugas utama guru adalah 
mendidik, mengajar dan melatih para siswa. Agar dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik, maka guru harus mampu menguasai berbagai kemampuan, termasuk 
kemampuan dalam mengelola kelas ketika berlangsung proses belajar mengajar. 

Upaya guru untuk meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 
harus ditempuh guru. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru mampu menarik 
perhatian para siswa. Sebab proses belajar mengajar yang tidak menarik dapat 
mengakibatkan kejenuhan pada diri siswa yang belajar. Bila ini terjadi sudah pasti 
prestasi siswa tidak dapat ditingkatkan.Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 
maka guru harus merubah proses belajar mengajarnya, dari proses yang 
menjenuhkan menjadi proses belajar mengajar yang menarik bagi siswanya. Upaya 
yang dapat dilakukan guru agar proses belajar mengajar yang menyenangkan adalah 
guru harus menggunakan berbagai metode dan media yang menarik perhatian 
siswanya. Hal ini dikatakan oleh Miarso dalam Asep Heri Hermawan, dkk (2006) yang 
mengatakan bahwa “Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan anak didik  
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa”.  

Upaya untuk meningkatkan prestasi sudah banyak dilakukan oleh guru namun 
hasilnya belum menunjukkan peningkatan yang berarti, bahkan dapat dikatakan masih 
berjalan ditempat. Dari hasil penelitian penulis tentang masalah di atas ternyata yang 
menjadi kendala penggunaan metode dan media pembelajaran yang kurang tepat.  

Kondisi yang demikian juga ditemukan di SDN Jambean 01, pada siswa 
khususnya kelas 1 masih kesulitan dalam mengikuti pelajaran IPA khususnya 
memahami perubahan bentuk benda. Siswa masih kesulitan dalam memahami bahan 
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pembelajaran jika hanya berdasarkan ceramah dari guru. Siswa membutuhkan 
Metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 
pemahaman pelajaran. Dalam Metode ceramah siswa hanya mendengarkan 
penjelasan guru sehingga siswa kesulitan dalam memahami penjelasan guru.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di kelas 1 SD Negeri Jambean 01, 
diperoleh informasi Dalam melaksanakan pembelajaran IPA di kelas 1 SD Negeri 
Jambean 01  siswa masih mendapat nilai rendah, yaitu pencapaian ketuntasan hasil 
belajar siswa, baru mencapai 45% atau 10 siswa dari 22 siswa. Nilai rata-rata ulangan 
harian  IPA hanya mencapai rata-rata 60, ini belum memenuhi standar ketuntasan 
belajar yang ditetapkan yaitu ≥70 (KKM). 

Rata-rata hasil belajar  pada materi pokok perubahan bentuk benda sebagian 
besar siswa kurang memahami konsep yang diberikan guru. Berdasarkan kondisi di 
atas penulis manegadakan perenungan atau refleksi terhadap proses pembelajaran 
yang dilakukan, selain itu penulis juga minta bantuan teman sejawat atau supervisor 
untuk mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran yang penulis laksanakan. 

Dari kondisi di atas dapat dikatakan bahwa siswa belum berhasil belajar 
secara efektif dengan indikator pokok nilai tes formatif rendah. Di samping itu, siswa 
kurang tertib mengikuti pelajaran dan karena perhatian terhadap pelajaran kurang. 
Siswa juga kurang aktif (kurang berani menjawab dan mengajukan pertanyaan) serta 
kemampuan berpikir kurang atau salah dalammengerjakan soal latihan belum lancar 
dan penyelesaian soal kurang memuaskan hasilnya.  

Upaya untuk meningkatkan prestasi sudah banyak dilakukan oleh guru namun 
hasilnya belum menunjukkan peningkatan yang berarti, bahkan dapat dikatakan masih 
berjalan ditempat. Dengan  penggunaan metode demonstrasi diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam proses belajar sehingga dalam proses belajar 
mengajar itu aktivitasnya tidak hanya didominasi oleh guru, dengan demikian siswa 
akan terlibat secara fisik, emosional dan intelektual yang pada gilirannya diharapkan 
konsep perubahan benda yang diajarkan oleh guru dapat dipahami oleh siswa. 

Dari hasil penelitian penulis tentang masalah di atas ternyata yang menjadi 
kendala penggunaan metode dan media pembelajaran yang kurang tepat. Dari kondisi 
di atas, untuk dapat meningkatkan penguasaan terhadap materi pelajaran, maka 
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penulis melakukan perbaikan pembelajaran melalui PenelitianTindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan dalam dua siklus perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran IPA di 
kelas 1 SDN Negeri Jambean 01. Diperlukan metode pembelajaran lain yang inovatif 
yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran. Peneliti akan 
menggunakan metode demonstrasi dengan mendia benda sekitar. 

 
1.2 Permasalahan Penelitian 

Dari hasil refleksi dan diskusi dengan teman sejawat atau supervisor serta 
konsultasi dengan tutor pembimbing terungkap beberapa masalah yang terjadi dalam 
pembelajaran yang mengakibatkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi 
sangat rendah. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut : 
1. Perhatian siswa terhadap pembelajaran kurang. Aktivitas belajar siswa rendah, 

serta siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
2. Siswa cepat bosan dengan kondisi pembelajaran yang monoton. 

Siswa kurang tertarik dengan kondisi belajar mengajar dikarenakan metode 
pengajaran yang konvensional dimana siswa hanya mendengarkan ceramah dari 
guru.  
 

1.3 Pemecahan Masalah 
Dengan melalui analisis permasalahan, peneliti menganggap bahwa 

masalah yang dianggap penting harus segera dipecahkan dan merupakan 
metode pembelajaran yang dianggap relevan pada materi membedakan perubahan 
bentuk benda adalah metode demonstrasi. Laporan ini disusun berdasarkan catatan 
selama pelaksanaan diskusi dan observasi.  

Pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui dua siklus pembelajaran.Dari 
permasalahan tersebut diatas pembelajaran tentang laporan dengan judul 
“Peningkatan Hasil Belajar IPA tentang perubahan bentuk benda melalui metode 
demonstrasi dengan media benda sekitar Siswa Kelas 1 Semester 1 SDN Jambean 
01 Kecamatan Margorejo  Kabupaten Pati Tahun 2012/2013. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah 
sebagi berikut : Apakah pembelajaran  melalui metode demonstrasi dengan media 
benda sekitar dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang perubahan bentuk Siswa 
Kelas 1 Semester 1 SDN Jambean 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 
2012/2013? 

 
1.5 Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas 1 SD Negeri Jambean 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati  
dalam mata pelajaran IPA tentang perubahan bentuk benda melalui metode 
demonstrasi dengan media benda sekitar. 

 
1.6 Manfaat Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Dari penelitian tindakan kelas ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut :  
a) Bagi Guru.  

Meningkatkan kemampuan guru dalam pengggunaan metode demonstrasi 
sehingga menjadikan proses pembelajaran lebih bermutu.  

b) Bagi Siswa, 
Dengan menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA tentang 
perubahan bentuk benda, siswa memperoleh pengalaman nyata sehingga 
pemahaman materi lebih jelas.  

c) Bagi Sekolah:  
1. Kepala Sekolah berkewenangan menyarankan kepada guru lain untuk 

menggunakan metode demonstrasi, karena terbukti dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA pada siswa kelas I materi perubahan bentuk benda.  

2. Pengadaan alat dan media pembelajaran untuk menerapkan metode 
Demonstrasi pada pembelajaran.  

 
 


