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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau 
hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Guru 
sebagai salah satu komponen dalam proses belajar menganjar merupakan pemegang 
peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar penyampai materi saja, tetapi 
lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran. 

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan 
nasional yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, manusia seutuhnya yang 
beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 
berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, 
cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga harus mampu 
menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta terhadap tanah air, mempertebal 
semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu 
pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan dan 
membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 
Depdikbud (1994: 28). 

Tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 
2 tahun 1989 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 
Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani kepribadian 
yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan bangsa 
(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994: 3). Tujuan pendidikan nasional ini 
sangat luas dan bersifat umum sehingga perlu dijabarkan dalam Tujuan Institusional 
yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan sekolah yang kemudian dijabarkan lagi 
menjadi tujuan kurikuler yang merupakan tujuan kurikulum sekolah yang diperinci 
menurut bidang studi/mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran (Purwanto, 
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1988:2). Tujuan instruksional dijabarkan menjadi Tujuan Pembelajaran Umum dan 
kemudian dijabarkan lagi menjadi Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK). 

Dalam mencapai Tujuan Pembelajaran Khusus pada mata pelajaran IPA di 
Sekolah Dasar, khususnya di SDN Gesengan 01 masih banyak mengalami kesulitan. 
Hal ini terlihat dari masih rendahnya nilai mata pelajaran IPA di SDN Gesengan 01 
kelas 4 tentang struktur daun dan fungsinya. Siswa yang tuntas dan telah mencapai 
nilai KKM 70 berdasarkan hasil tes formatif sebanyak 10 siswa atau 47,6% dan yang 
belum tuntas sebanyak 11 siswa atau 52, 4% dari 21 siswa yang ada. Hal ini 
dikarenakan guru menggunakan metode ceramah sehingga proses pembelajaran 
berlangsung monoton dan membuat siswa kurang aktif serta berbicara sendiri dengan 
temannya.  

Dalam penelitian ini berusaha meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan 
metode demonstrasi, karena dengan metode demonstrasi tersebut mampu membuat 
siswa aktif dan proses pembelajaran tidak didominasi oleh guru saja. Proses 
penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, 
sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Juga siswa dapat 
mengamati dan memperlihatkan pada apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran 
berlangsung, sehingga tujuan pembelajaran khusus yang dibuat oleh guru mata 
pelajaran IPA dapat tercapai dengan baik dan hasilnya dapat memuaskan semua 
pihak. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini 
memilih judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA Tentang Struktur Daun dan Fungsinya 
pada Siswa Kelas 4 SDN Gesengan 01 melalui Penerapan Metode Demonstrasi 
Tahun Pelajaran 2012-2013”. 

 
 

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah terurai, teridentifikasi banyak 

permasalahan yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar IPA tentang struktur 
daun dan fungsinya pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 01 tahun pelajaran 2012-
2013, yaitu: 
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1.2.1 prestasi belajar IPA tentang struktur daun dan fungsinya pada siswa kelas 4 
SDN Gesengan 01 tahun pelajaran 2012-2013 hanya 10 siswa atau 47,6% 
yang mencapai KKM 70 dari 21 siswa yang ada; 

1.2.2 guru dalam mengajarkan materi struktur daun dan fungsinya menggunakan 
metode yang kurang sesuai; 

1.2.3 siswa cenderung berbicara sendiri dan banyak yang mengantuk; 
1.2.4 suasana pembelajaran di kelas kurang menyenangkan; 
1.2.5 siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran; 

 
Berdasarkan masalah yang teridentifikasi kemudian dianalisis ternyata penyebab 

rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan karena guru kurang tepat dalam memilih 
metode pembelajaran sehingga desain pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang 
menyenangkan dan siswa cenderung pasif. 

Melihat permasalahan penelitian di tersebut, yaitu kurang tepatnya guru dalam 
memilih metode pembelajaran sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar IPA 
tentang struktur daun dan fungsinya pada kelas 4 SDN Gesengan 01 tahun 
pembelajaran 2012-2013 perlu diadakan perbaikan pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran perlu suasana yang menggembirakan. Dalam 
penelitian ini penulis akan menggunakan metode demonstrasi diharapkan dapat 
meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar 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 struktur daun dan fungsinya yang diajarkan oleh guru dapat 
dipahami oleh siswa sehingga hasil belajar IPA dapat meningkat.  

Penelitian ini hanya akan dibatasi pada penyebab hasil belajar mata pelajaran 
IPA pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 01 tentang struktur daun dan fungsinya pada 
tahun pelajaran 2012-2013 yang rendah dan jauh dibawah KKM 70 yang ditentukan. 
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1.3 Rumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai 

berikut:  
“Apakah penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 01 Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati tahun 
pelajaran 2012-2013?” 

 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA melalui penerapan metode demonstrasi pada siswa kelas 4 
SDN Gesengan 01 Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati tahun pelajaran 
2012-2013. 

 
1.4.2 Manfaat Penelitian  

1.5.1.2 Bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA dengan 
metode demonstrasi. 

1.5.1.3 Bagi guru dapat memberikan tambahan pengayaan cara mengajar 
dengan bantuan metode demonstrasi sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapi dengan baik. 

1.5.1.4 Bagi lembaga dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi 
tentang salah satu alternatif cara pembelajaran IPA pada siswa 
dengan pemanfaatan metode pengajaran dalam mencapai tujuan 
instruksional. 

 


