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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu upaya mengembangkan kemampuan 

intelektual, potensi, bakat, dan kepribadian yang ada dalam individu dengan 

memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, membentuk 

karakter, serta menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas. 

Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses yang dilakukan oleh 

guru dalam mengembangkan kegiatan belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa 

dalam proses belajar mengajar ditentukan oleh guru. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa proses mengajar oleh guru menghadirkan proses belajar pada 

pihak siswa yang berwujud perubahan tingkah laku, meliputi perubahan 

ketrampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. Guru 

bukan hanya sebagai seorang pengajar melainkan juga bertindak sebagai 

motivator, pembimbing, fasilitator, dan pemimpin dalam belajar.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SD Negeri 2 Getas Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Blora, proses belajar mengajar yaitu guru menyampaikan 

materi pelajaran belum menggunakan metode dan media yang tepat. Bagaimana 

tidak, begitu banyak contoh metode pembelajaran inovatif hanya sekedar 

mengetahuinya belum diterapkan dalam proses belajar mengajar. Pada 

pembelajaran IPA khususnya, guru masih dominan dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Materi pelajaran yang disampaikan pada siswa hanya bersifat informatif 

dan menghafal tanpa menggunakan media. Siswa sangat pasif dimana hanya 

menerima materi dari guru yang disampaikan secara konvensional (ceramah). 

Dengan keadaan seperti ini dalam menerima materi pelajaran IPA, siswa merasa 

sulit untuk memahami dan pembelajaran cenderung membosankan. Secara umum 
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pembelajaran yang dilakukan siswa adalah menghafalkan konsep, teori dan 

istilah. Sehingga pelajaran IPA yang seharusnya sebagai proses, sikap dan aplikasi 

sungguh terabaikan.  

Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru kelas VI 

bahwa guru belum pernah menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain 

peran. Sehingga siswa terbiasa dengan cara konvensional (ceramah) saja. Keadaan 

seperti ini, membiasakan siswa tidak mempunyai pengalaman dalam belajar 

karena hanya mendengarkan saja tanpa disertai aktivitas. Alhasil siswa 

mempunyai kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan. Dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti, ketika guru mengajukan pertanyaan 

kepada siswa yang berjumlah 23 orang, hanya 5 siswa atau 21,7 % yang berani 

mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Sekitar 14 siswa atau 60,9 % 

hanya diam dan menundukkan kepala, sedangkan 4 siswa atau 17,4 % asyik 

sendiri bermain dengan teman sebangku. Nilai ulangan harian materi sistem tata 

surya, 43% siswa tuntas dan 57% siswa belum tuntas. Itu artinya dari 23 siswa, 

hanya 10 siswa yang tuntas dan 13 siswa belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal 65. Ini membuktikan bahwa pendekatan pembelajaran konvensional yang 

dilakukan oleh guru, membuat lebih dari 50 % siswa hasil belajarnya tidak 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh pihak sekolah. Ini 

membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan kurang menarik sehingga 

diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode atau 

pendekatan pembelajaran yang lain. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

belum maksimal. Keadaan yang seperti ini mengakibatkan hasil belajar siswa 

rendah.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  hasil wawancara dan observasi dari beberapa pihak 

(Kepala Sekolah, Guru, Siswa SDN 2 Getas), peneliti memperoleh beberapa 

penemuan yang menunjukkan bahwa di kelas 6 SDN 2 Getas masih ada 

beberapa permasalahan, antara lain: 
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a. Guru selalu mengandalkan metode ceramah dan penugasan dalam 

pembelajaran. 

b. Siswa sangat jarang mengalami proses pembelajaran dengan aktif, 

sehingga sulit untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

c. Guru jarang menggunakan media atau peraga, sehingga kurangnya 

antusias siswa dalam mengikuti pelajaran. 

d. Terbatasnya sarana dan prasarana. 

e. Target pencapaian materi kurang dapat terselesaikan tepat waktu sehingga 

peserta didik sering mengalami hambatan dan kesulitan dalam penguasaan 

materi khususnya materi-materi yang sulit. 

f. Dari 23 siswa, masih 13 siswa yang mendapat nilai dibawah KKM yaitu 

65. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

a. Apakah penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA dengan Standar Kompetensi memahami 

matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya pada 

siswa kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora 

semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013? 

b. Mengapa dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain 

peran dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan Standar Kompetensi 

memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata 

surya pada siswa kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten 

Blora semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

1.4 Cara Pemecahan Masalah 

Ahmadi, dkk (2011:117) mengemukakan bahwa peran guru sebagai 

pendidik bertugas untuk memberikan bantuan dan dorongan (supporter), 

mengawasi dan membina (supervisior) dan yang berkaitan mendisiplinkan anak 
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agar patuh terhadap peraturan sekolah serta norma hidup dalam keluarga dan 

masyarakat. Guru diharapkan untuk aktif dan kreatif membimbing peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran dengan cara bisa menciptakan pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru yang profesional tidak 

hanya menguasai sejumlah materi pembelajaran, namun penguasaan metode  

pembelajaran dan penggunaan alat peraga yang tepat dan sesuai mutlak 

diperlukan. Bukan masanya lagi seorang guru hanya mengandalkan ceramah 

dalam menyampaikan materi. 

Penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan, khususnya dalam hal ini adalah pada mata pelajaran IPA. Salah 

satunya yaitu dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain peran. 

Mengatasi siswa yang hanya mendengarkan saja dalam mendapat materi pelajaran 

secara informatif tanpa didukung dengan visual dan aktivitas menyebabkan 

kurangnya motivasi dalam belajar, sehingga dengan menerapkan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran yang didukung dengan media atau peraga 

untuk mempermudah proses belajar mengajar yang dilaksanakan dalam mata 

pelajaran IPA. Siswa lebih termotivasi dengan adanya media atau peraga 

pendukung serta berperan sebagai media yang didemonstrasikan dan memiliki 

pengalaman dalam belajar, karena ia mengalami secara langsung penjelasan 

materi yang disampaikan serta aktif dan memiliki pengalaman belajar. 

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas peneliti ingin 

memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas dengan 

menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain peran. Metode demonstrasi 

merupakan cara pengajaran dengan menyampaikan materi pelajaran 

menggunakan media yang sesuai dengan materi tersebut. Metode bermain peran 

digunakan untuk mempraktikkan isi materi pelajaran yang baru saja dipelajari. 

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode demonstrasi dan metode bermain 

peran sebagai cara mengatasi pembelajaran yang kurang inovatif, dengan berbagai 

alasan sebagai berikut. 
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1. Siswa tidak hanya terpaku dengan teks book saja dalam belajar. 

2. Siswa dapat melihat secara langsung proses atau kejadian yang terjadi dari 

metode demonstrasi. 

3. Siswa aktif dengan memerankan secara langsung kejadian yang baru saja 

diamati sebelumnya, sehingga siswa akan lebih mudah untuk 

memahaminya. 

4. Siswa mengalami sendiri dan mendapat pengalaman belajar dari media 

dan peran yang dimainkan. 

5. Siswa dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 

6. Siswa memiliki keberanian dan rasa percaya diri yang bagus. 

 

Dari beberapa alasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan 

metode demonstrasi dan metode bermain peran siswa aktif dan terlibat secara 

langsung dalam proses pembelajaran, lebih tertarik mengikuti pembelajaran dan 

lebih paham dengan materi yang diajarkan. Melalui proses yang dialami siswa 

secara langsung melalui media dan memerankannya diharapkan dapat 

mempermudah pemahaman serta hasil belajar siswa akan meningkat.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

a. Untuk mengetahui hasil belajar IPA Standar Kompetensi memahami 

matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya 

melalui penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran pada 

siswa kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

b. Melalui penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA Standar Kompetensi memahami matahari 

sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya pada siswa 

kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 



6 
 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

dibidang pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian dapat menambah khasanah ilmu khususnya pada mata 

pelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD), sehingga diharapkan banyak 

orang akan semakin senang dengan pembelajaran IPA.  

2. Memberikan wawasan dan berpikir ilmiah kepada penelitian 

khususnya berbagai pihak yang berkompeten untuk selanjutnya dapat 

menindaklanjuti penelitian ini didasarkan pada hasil kajian 

penggunaan metode demonstrasi dan metode bermain peran. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, keterampilan, aktivitas, daya  

tarik  siswa  terhadap  pembelajaran, dan hasil belajar khususnya 

dalam mata pelajaran IPA. 

b. Bagi Guru 

Dengan  dilaksanakannya  penelitian  diharapkan membantu guru 

untuk menambah kualitas pembelajaran IPA, secara aktif dan kreatif 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat  menjadi  bahan  kepustakaan  tentang  pelaksanaan  

pembelajaran dengan memotivasi guru-guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang inovatif dalam tanggung jawabnya sehari-hari 

terhadap para siswa. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk 

penelitian berikutnya yang relevan. 

 


