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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Di era globalisasi ini pendidikan semakin digalakkan dimulai dari play 

group, TK, SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi, bahkan pemerintah 

sekarang mengadakan program wajib belajar sembilan tahun dengan tujuan 

mencetak generasi penerus yang lebih baik, dan anak-anak Indonesia di masa 

datang mampu bersaing dengan negara lain.  

Menurut Undang- Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang system 

pendidikan nasional bab I pasal (I): Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara.  

Berdasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 

tentang standar pengelolaan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

19 ini memuat progam pembelajaran yang memuat mutu pembelajaran di 

sekolah/madrasah dikembangkan dengan model kegiatan pembelajaran yang 

mengacu pada standar proses. Serta setiap guru bertanggung jawab terhadap 

mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Dalam 

Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2007, terdapat juga penilaian hasil 

belajar peserta didik yang berisi sekolah/madrasah menyusun progam penilaian 

hasil belajar yang berkeadilan, tanggung jawab dan berkesinambungan. 

Penyusunan progam penilaian hasil belajar didasarkan pada  standar  penilaian 

pendidikan. 
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Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Disini guru sebagai subyek sekunder yaitu berperan sebagai 

fasilitator, tempat bertanya bagi siswa, pembimbing dan penasihat kepada 

siswa. Guru harus mempunyai strategi belajar mengajar yang baik atau cara dan 

sikap yang diterapkan pada siswa atau subyek didik. Selain itu kreatifitas guru 

juga diperlukan untuk mengajak siswa menjadi aktif. Kreatif guru perlu 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. 

Metode pembelajaran, antusiasme dan gaya mengajar guru merupakan 

faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Metode ceramah yang seringkali digunakan oleh guru cenderung 

membuat siswa menjadi bosan dan malas untuk mengikuti kegiatan belajar 

mengajar apalagi guru hanya menerangkan dan memberi latihan soal saja. Hal 

yang banyak terjadi adalah ketika guru menerangkan, ada beberapa siswa yang 

tidak memahami dan mengerti penjelasan dari guru tetapi  siswa itu tidak mau 

dan malu bertanya kepada guru secara langsung, dengan kata lain siswa kurang 

aktif dalam proses belajar mengajar sehingga menyebabkan hasil belajar siswa 

kurang maksimal. 

Pelajaran IPA merupakan pelajaran yang rasional dan objektif, yang 

dimaksud rasional adalah masuk akal atau logis, dapat diterima oleh akal sehat, 

sedangkan objektif adalah sesuai dengan kenyataan atau pengamatan dengan 

panca indra. Dalam pelajaran sains terlibat upaya berupa observasi, eksperimen 

penggunaan alat dan berbagai hitungan tematik (Darmodjo dan R.E Kaligis, 

1992:40), jadi pelajaran ini membutuhkan eksperimen atau percobaan dalam 

pelaksanaan belajar di dalam kelas. Dengan melakukan percobaan maka siswa 

menemukan bukti kebenaran dari teori suatu yang dipelajari dan cara berpikir 

yang ilmiah (Rostiyah, 1989:80). Dalam pembelajaran, persiapan, kreatifitas 

dan kemampuan guru mengkondisikan PBM menjadi lebih menarik sangat 

mempengaruhi keberhasilan PBM (Rostiyah, 1989:80). Tapi pada kenyataanya 

pada proses belajar mengajar di kelas yang masih menggunakan pembelajaran 



3 
 

 
 

konvensional, siswa masih banyak yang kurang memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Dari hasil evaluasi siswa kelas V SD Negeri Geblog 

pada mata pelajaran IPA masih rendah. Melihat pada kondisi yang terjadi, 

apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya tindakan untuk mengubah atau 

memperbaikinya dikhawatirkan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam tidak akan mencapai tujuan. Untuk itu perlu adanya suatu 

tindakan agar pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas V lebih maksimal, 

yaitu menggunakan metode demonstrasi. Hasil belajar siswa sebagian besar 

ditentukan oleh mutu Proses Belajar Mengajar (PBM), (Dunne dan Wragg, 

1998). Mutu kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh tingkat 

profesionalitas guru, fasilitas pembelajaran, dan motivasi siswa di suatu 

sekolah. 

Berdasarkan fakta-fakta yang ada diatas, dapat dikatakan bahwa keadaan 

nyata yang ada sekarang masih jauh dari keadaan ideal. Dengan adanya 

permasalahan inilah akan diadakannya penelitian dengan judul “ Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Penggunaan Metode Demonstrasi 

Pada Siswa Kelas V SD Negeri Geblog Kaloran Temanggung Semester 2 

Tahun 2011/2012 ”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa pihak, penulis 

memperoleh beberapa temuan yang menunjukkan bahwa di kelas V SD Negeri 

Geblog masih banyak permasalahan antara lain : 

1. Siswa kurang antusias dalam mengikuti proses KBM ( kegiatan belajar 

mengajar) karena siswa hanya datang, duduk, diam dan mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

2. Siswa cenderung bosan mengikuti pembelajaran karena guru hanya 

mengunakan metode ceramah. 
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3. Hasil belajar peserta didik masih rendah terbukti dari hasil evaluasi peserta 

didik belum memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

dibawah 75. 

4. Materi yang sudah diajarkan cenderung dilupakan begitu saja karena siswa 

tidak mengalami sendiri proses pembelajaran. 

5. Siswa bingung mencerna penjelasan dari guru karena mereka hanya 

membayangkan saja melainkan melihat secara langsung obyek yang 

diterangkan. 

6. Media yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

 

1.3 Cara Mengatasi Masalah 

No Permasalahan Penelitian Cara Mengatasi Masalah 

1. Siswa kurang antusias dalam 

mengikuti proses KBM 

(kegiatan belajar mengajar) 

karena siswa hanya datang, 

duduk, diam dan mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

Guru harus menciptakan KBM yang 

PAKEM bagi siswa. 

2. Siswa cenderung bosan 

mengikuti pembelajaran karena 

guru hanya mengunakan 

metode ceramah. 

Guru dapat menggunakan metode 

demonstrasi agar siswa dapat terlibat 

aktif. 

3. Hasil belajar peserta didik 

masih rendah terbukti dari hasil 

evaluasi peserta didik belum 

memenuhi standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu dibawah 75. 

Guru dapat memberikan remidiasi 

dan memilih metode yang tepat dan 

sesuai. 
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No Permasalahan Penelitian Cara Mengatasi Masalah 

4. Materi yang sudah diajarkan 

cenderung dilupakan begitu 

saja karena siswa tidak 

mengalami sendiri proses 

pembelajaran. 

Guru membagi siswa kedalam 

kelompok untuk berdiskusi kelompok 

dan mengerjakan tugas agar siswa 

dapat mengingat materi yang telah 

dipelajari. 

5. Siswa bingung mencerna 

penjelasan dari guru karena 

mereka hanya membayangkan 

saja melainkan melihat secara 

langsung obyek yang 

diterangkan. 

guru menggunakan LCD proyektor 

dalam menyampaikan materi 

peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan kegiatan manusia yang 

dapat mengubah bentuk permukaan 

bumi. 

6. Media yang digunakan tidak 

sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. 

guru harus menggunakan media yang 

relevan yaitu LCD proyektor. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan ini lebih terarah, maka perlu dirumuskan secara 

terperinci,  jelas, dan sistematis. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut apakah melalui penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas  V SD Negeri Geblog Kaloran Temanggung 

Semester 2 Tahun 2011/2012 . 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: “ Apakah melalui 

penggunaan metode demonstrasi  dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas  V SD Negeri Geblog Kaloran Temanggung Semester 2 Tahun 

2011/2012 ”.  
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1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi gambaran yang jelas dalam 

menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal ini penelitian mempunyai dua 

manfaat, pertama manfaat teoritis kedua manfaat praktis. Adapun manfaat 

penelitian lebih lanjut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut : 

1.5.3 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif, menyenangkan (PAKEM) dan inovatif dengan metode 

demonstrasi pada pembelajaran IPA di  kelas V Semester 2 Tahun Pelajaran 

2011/2012 SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

1.5.4 Manfaat praktis : 

1.5.4.1 Bagi Peserta Didik 

 Untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, dapat 

memberikan pemahaman secara nyata sesuai dengan fenomena yang 

terjadi, membuat peserta didik menjadi lebih paham dengan materi pokok 

yang diajarkan dan memberikan pengalaman belajar yang menarik. 

1.5.4.2 Bagi Guru 

 Untuk mengetahui karakteristik peserta didik kelas V SD Negeri 

Geblog yang mengalami penurunan prestasi belajar, mampu menarik 

minat belajar peserta didik, dapat memilih dan melaksanakan metode 

yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan dapat mengoreksi 

kekurangan dalam melaksanakan proses belajar mengajar selama ini. 

1.5.4.3 Bagi Sekolah 

 Agar dapat mewujudkan salah satu visi, misi dan tujuan sekolah; 

visi sekolah yakni unggul dalam prestasi, misi sekolah yakni 

melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan 

(PAKEM) dan tujuan sekolah yakni meningkatkan motifasi belajar 



7 
 

 
 

peserta didik secara optimal sehingga mampu mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

 


