
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Keberhasilan suatu proses pembelajaran dengan baik dapat ditunjukkan dengan 

adanya penguasaan siswa terhadap materi yang telah disajikan oleh guru. Hal ini dapat 

dilihat dari perolehan nilai yang baik, kemampuan menjelaskan sebuah konsep dengan 

baik atau mampu melaksanakan suatu percobaan (eksperimen) dengan benar pada saat 

dilaksanakan evaluasi. 

 Berhasilnya siswa sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan program 

pengajaran adalah merupakan suatu kebanggaan bagi seorang guru, namun kadangkala 

pada setiap evaluasi yang telah dilakukan pada suatu pembelajaran tidak semua siswa 

memperoleh hasil sesuai standar kompetensi yang diharapkan. 

 Kondisi semacam ini sangat diharapkan tidak menjenuhkan guru karena sangat 

berdampak negatif bagi siswa untuk mencapai prestasi yang optimal sesuai tujuan 

pendidikan pada tingkat mikro. Guru diharapkan secara kontinyu serta sungguh-sungguh 

dapat melakukan kegiatan remedial dengan tujuan untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran agar mencapai hasil yang lebih 

baik sesuai harapan. 

 Kondisi ini perlu diatasi, karena jika dibiarkan terus berlanjut, akan berdampak 

negatif terhadap kualitas pendidikan bauk di kelas/ sekolah maupun dalam dunia 

pendidikan secara keseluruhan. 

 Berbagai kondisi saat ini yang sering mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya 

faktor psikologis yang menyangkut bakat, minat siswa dalam mengikuti pelajarna, di 

samping faktor lingkungan keluarga yang menyangkut pendidikan orang tua, suasana 

keluarga/rumah, ekonomi, keluarga serta faktor lingkungan masyarakat yang menyangkut 

media masa (televisi), corak kehidupan tetangga, khususnya lingkungan sekolah yang 

menyangkut alat/sumber belajar yang serba tidak lengkap serta cara penyajian pelajaran 

yang kurang baik. 

 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 19 Harapan Jaya para siswa khususnya kelas 4 kesulitan dalam 

mengikuti pelajaran IPA khususnya memahami daur hidup hewan yang bertelur. Siswa 

masih kesulitan dalam memahami bahan 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 4 SD Negeri 19 Harapan Jaya 

diperoleh informasi. Dalam melaksanakan pembelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri 19 

Harapan Jaya 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 60m ini belum memenuhi standar ketuntasan belajar 

yang ditetapkan yaitu ≥ 70 (KKM). 

 Rata-rata hasil belajar pada materi pokok daur hidup hewan yang bertelur sebagian 

besar siswa kurang memahami konsep yang diberikan guru. Berdasarkan kondisi di atas 

penulis mengadakan perenungan atau refleksi terhadap proses pembeljaran yang 

dilakukan, selain itu penulis juga minta bantuan teman sejawat atau supervisor untuk 

mengindentifikasi 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 dalam mengerjakan 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 di tempat. Dengan penggunaan meode 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 

daur hidup hewan 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 penulis 

melakukan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan dalam dua siklus perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran IPA di kelas 4 

SD Negeri 19 Harapan Jaya diperlukan metode pembelajaran lain yang inovatif yang 



dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap pelajarna. Peneliti akan 

menggunakan metode demonstrasi dengan media benda sekitar. 

 

B. Permasalahan Penelitian 

 Dari hasil refleksi dan diskusi dengan teman sejawat atau supervisor serta konsultasi 

dengan tutor pembimbing terungkap beberaepa 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 di mana siswa hanya mendengarkan ceramah dari guru. 

 

 

C. Pemecahan Masalah 

 Dengan melalui analisis permasalahan, penelitian menganggap bahwa masalah yang 

dianggap penting harus segera dipecahkan dan merupakan metode pembelajaran yang 

dianggap relevan pada materi daur hidup hewan bertelur adalah metode demonstrasi. 

Laporan ini disusun berdasarkan catatan selama pelaksanaan diskusi dan observasi. 

 Pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui dua siklus pembelajaran. Dari permasalahan 

tersebut di atas pembelajaran tentang laporan dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 

IPA tentang daur hidup hewan yang bertelur melalui metode demonstrasi dengan media 

lingkungan sekitarnya siswa kelas 4 semester I SD Negeri 19 Harapan Jaya Distrik 

Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2014/2015.” 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

Apakah pembelajaran melalui metode demonstrasi dengan media lingkungan sekolah 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang daur hidup hewan siswa kelas 4 semester I 

SD Negeri 19 Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat Tahun 

2014/2015. 

 

 



E. Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

 Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas 4 semester I SD Negeri 19 Harapan Jaya Kabupaten Raja Ampat dalam mata 

pelajaran IPA tentang daur hidup hewan melalui metode demonstrasi dengan media 

lingkungan sekitar. 

 

F. Manfaat Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Dari penelitian tindakan kelas ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut: 

a) Bagi Guru 

Meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan metode demonstrasi 

sehingga menjadikan proses pembelajaran lebih bermutu. 

b) Bagi Siswa 

 Dengan menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA tentang 

daur hidup hewan, 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 4 dengan materi daur hidup hewan. 

Pengadaan alat dan media pembelajaran untuk menerapkan metode Demonstrasi pada 

pembelajaran 


