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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Dalam kegiatan sehari-hari siswa sering menjumpai kegiatan yang 

menggunakan prinsip gaya, akan tetapi siswa tidak menyadari bahwa kegiatan itu 

ada hubungannya dengan pelajaran IPA di sekolah. Oleh karena itu guru harus 

dapat memberikan pemahaman pada siswa bahwa kegiatan yang dilakukan itu 

memanfaatkan prinsip gaya pada mata pelajaran IPA. 

 Pada umumnya hasil belajar pada pelajaran IPA siswa di SD Negeri 

Dukuh 01 Salatiga masih rendah karena belum mencapai nilai KKM 61. Sebagai 

contoh pembelajaran IPA pada materi sebelumnya hasilnya masih rendah setelah 

diadakan tes formatif. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah 61 

(Lampiran 3). Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, siswa cenderung hanya menerima materi yang 

disampaikan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan 

pemahamannya.  

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Nilai Tes Formatif Mata Pelajaran IPA Kelas 4 Semester 1 SD 

Negeri Dukuh 01 Salatiga 

Kriteria Jumlah Siswa Prosentase 

Belum Tuntas 14 41,18% 

Tuntas 20 58,82% 

Jumlah 34 100% 

 

 Dalam proses belajar mengajar sering timbul permasalahan:  

1. Beberapa siswa kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga sering ribut dan 

mengganggu teman. 

2. Siswa masih ragu dan malu untuk mengungkapkan pendapat. 

3. Sebagian besar siswa kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga mengobrol dengan 

teman sebangku bila guru menerangkan. 
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 Dari masalah yang ada, masalah yang paling penting adalah kurang 

termotivasinya siswa dalam belajar pada pelajaran IPA dan siswa kurang berperan 

dalam pembelajaran. Ciri-ciri dari masalah tersebut :  

a. Siswa cenderung ribut bila guru menerangkan. 

b. Siswa kurang berani menyampaikan pendapat/ menjawab pertanyaan guru. 

c. Siswa terkadang asyik sendiri dengan benda yang ada di sekitarnya. 

Penyebabnya: 

a. Dominan menggunakan metode ceramah. 

b. Kurang memaksimalkan penggunaaan media dalam menjelaskan materi/ 

kurang melibatkan siswa dalam penggunaan media. 

c. Contoh yang diberikan hanya dari buku paket. 

d. Ruang kelas yang sempit, kurang sesuai untuk jumlah siswa sebanyak 35 

siswa.  

 Dampak yang akan timbul jika tidak segera diberikan tindakan, atau 

menentukan serta memilih strategi yang cocok maka pemahaman siswa tentang 

materi yang disampaikan akan susah untuk ditangkap dan dipahami oleh siswa. 

IPA merupakan pembelajaran yang bersifat abstrak, jadi perlu adanya kegiatan 

yang dapat memudahkan siswa untuk lebih memahami materi. Oleh karena itu 

diperlukan suatu metode yang dapat memudahkan siswa untuk memahami materi 

yang sedang dipelajari, yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi sehingga 

pemahaman yang abstrak akan menjadi konkret karena siswa dapat 

mendemonstrasikan dan ini akan memudahkan siswa uuntuk memahami materi 

yang disampaikan. Menurut Rahardja (2002) metode demonstrasi adalah suatu 

cara menyajikan bahan pelajaran dimana guru atau nara sumbernya dengan 

sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan atau proses yang disertai 

penjelasan, ilustrasi seperlunya dan siswa mengamati dengan seksama. 

 Satu cara yang bisa diambil guru adalah dengan memperbaiki strategi dan 

metode pembelajaran. Jika dicermati fenomena pembelajaran selama ini  

anggapan siswa bahwa pelajaran IPA adalah salah satu mata pelajaran yang sulit. 

Hal ini dikarenakan pembelajaran yang kurang diminati sehingga menjadikan 

pelajaran tersebut merupakan momok sebagian besar siswa.  
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Pembelajaran yang efektif harus diimbangi dengan kemampuan guru 

dalam penguasaan metode dan materi ajar. Penggunaan metode demonstrasi 

mampu mengkomunikasikan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pemberi 

kepada penerima. Oleh karena itu dalam merancang proses belajar hendaknya 

dipilih metode yang benar-benar efektif dan efisien atau merancang metode 

sendiri sehingga dapat menyampaikan pesan pembelajaran, yang akhirnya 

terbentuk kompetensi tertentu dari siswa. Metode yang dimaksud adalah metode 

demonstrasi. Metode demonstrasi mempunyai kemampuan atau potensi mengatasi 

kekurangan-kekurangan guru, metode demonstrasi mampu menyampaikan materi 

secara jelas dan mudah di pahami siswa. 

Dalam hal ini dengan demonstrasi siswa berkesempatan mengembangkan 

kemampuan mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam proses serta 

dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dengan harapan. Dengan 

demikian penggunan metode demonstrasi dapat menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan. Dari hal tersebut maka proses 

belajar akan efektif dan prestasi belajar siswa akan meningkat. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka guru harus dapat 

menggunakan strategi pembelajaran lain yang dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa, salah satu langkah yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan 

metode demonstrasi. 

 Dengan menggunakan metode demonstrasi maka siswa akan mempunyai 

peran serta dan aktif ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, siswa tidak akan 

terpaku hanya dari penjelasan guru dan buku paket, metode ini dapat menunjang 

keaktifan dari siswa. Siswa akan lebih mudah menangkap maksud dari setiap 

materi yang disajikan dengan penggunaan metode demonstrasi. Dalam 

demonstrasi siswa dapat mengamati apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran 

berlangsung. 

 Hasil penelitian dari Rasim (2009) dengan judul Upaya meningkatkan 

hasil belajar IPA tentang mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui metode 

demostrasi menggunakan Periskop di kelas V SDN 3 Kalisalak UPK Kebasen 

Banyumas pada semester II tahun 2010/ 2011 hasil peneltian menunjukkan bahwa 
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pembelajaran IPA dengan metode demonstrasi menggunakan periskop naik 34% 

dari kondisi awal 66,42 menjadi 89,13. Dengan demikian hasil belajar siswa 

menggunakan metode demonstrasi dengan periskop mengalami peningkatan 

karena siswa dapat terlibat langsung dalam mendemonstrasikan sesuai dengan 

materi yang sedang dipelajari serta dapat memudahkan pemahaman siswa tentang 

sifat-sifat cahaya. 

 Oleh karena itu dengan memaksimalkan penggunaan metode demonstrasi 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut serta secara aktif dalam 

pembelajaran dan mendemonstrasikan materi yang sedang dipelajari agar siswa 

dapat lebih mudah menangkap maksud dan tujuan dari materi yang disampaikan, 

maka diharapkan dengan menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran 

IPA maka dapat memudahkan pemahaman siswa tentang materi yang sedang 

diajarkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Asti (2011) dengan judul 

Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta 

Didik Kelas V pada Pembelajaran IPA. Penelitian yang dilakukan di kelas V SDN 

2 Kalimendong dengan subyek 23 peserta didik. Hasil penelitian pada siklus I 

pada saat dilakukan pre-test  prestasi belajar rendah dengan rata-rata 42, 

pembelajaran berikutnya saat dilakukan post-test hasil meningkat menjadi rata-

rata 76 setelah tindak lanjut rata-rata menjadi 79. Selanjutnya siklus II terjadi 

peningkatan prestasi rata-rata 83, setelah tindak lanjut rata-rata menjadi 84 dengan 

pencapaian ketuntasan belajar 100%. Ini membuktikan bahwa penggunaan 

metode demonstrasi, hasil belajar siswa dapat meningkat dan mencapai ketuntasan 

100% dari target yang ditentukan. 

 Berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran 

khususnya IPA maka peneliti berkolaborasi dengan guru mencoba untuk meneliti 

tentang kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA, menjadi latar belakang  

masalah yang akan diteliti dan berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran 

dan peningkatan hasil belajar siswa  di sekolah. 
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1.2  Pembatasan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dibatasi pada 

pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar dan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4. Motivasi disini dapat 

diketahui dari kemauan siswa untuk belajar dengan menggunakan inovasi 

pembelajaran yang baru, yaitu penggunaan metode demonstrasi. 

 Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus I terdiri dari 3 kali 

pertemuan dan siklus 2 terdiri dari 3 kali pertemuan. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada semester II pada akhir bulan Februari di SD Negeri Dukuh 01 

Salatiga tahun pelajaran 2011/ 2012. 

1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) adalah: “Apakah metode demonstrasi 

dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas 4 semester 2 di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2011/2012?”. 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Ingin mengetahui peningkatan hasil 

belajar dan motivasi belajar siswa melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 4 

SD Negeri Dukuh 01 Salatiga pada mata pelajaran IPA materi pokok tentang 

gaya. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan dan pelaksanaan program yang inovatif dalam belajar 

mengajar IPA kelas 4 di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga sehingga dari penelitian ini 

diupakan agar dapat menambah wawasan bagi guru atau calon guru dalam 

mengembangkan desain pembelajaran, serta dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

Diupakan untuk dapat meningkatkan dan mempengaruhi hasil belajar dan 

motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga pada mata pelajaran 

IPA. 

b. Manfaat  bagi guru: 

Memberikan masukan dan pengalaman dalam mengajar dengan metode 

demonstrasi 

c. Manfaat bagi sekolah: 

Memberikan masukan dalam rangka mengembangkan hasil belajar dan 

kepemimpinan peserta didik melalui proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


