
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

     Ilmu Pengetahuan Alam  (IPA) berhubungan dengan  cara mencari  tahu  tentang  alam 

secara  sistematis,  sehingga  IPA  bukan  hanya  penguasaan  kumpulan  pengetahuan  yang 

berupa  fakta‐fakta,  konsep‐konsep,  atau  prinsip‐prinsip  saja  tetapi  juga merupakan  suatu 

proses  penemuan.  Pendidikan  IPA  diharapkan  dapat  menjadi  wahana  bagi  peserta  didik 

untuk mempelajari diri  sendiri dan alam  sekitar,  serta prospek pengembangan  lebih  lanjut 

dalam  menerapkannya  di  dalam  kehidupan  sehari‐hari.  Proses  pembelajarannya 

menekankan  pada  pemberian  pengalaman  langsung  untuk  mengembangkan  kompetensi 

agar  menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk 

inkuiri  dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

  IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 
pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.  Penerapan IPA perlu dilakukan secara 
bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  Di tingkat SD/MI diharapkan ada 
penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi,  dan masyarakat) yang diarahkan 
pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA 
dan kompetensi  bekerja ilmiah secara bijaksana.   

          Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 
menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai 
aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada 
pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 
proses dan sikap ilmiah. (Standar Isi Kurikulum 2006). 

Hasil belajar IPA  tentang sumber energ siswa kelas II SD Margorejo pada kondisi awal 
siswa yang mencapai ketuntasan belajar  masih rendah, Hasil yang diperoleh hanya 6 dari 24 

orang siswa saja yang dapat mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 65 atau tingkat 
keberhasilan  baru mencapai 25% dengan rata-rata nilai 55,7 Hal ini berarti hasil belajar  siswa masih 
tergolong rendah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini. 



Tabel 1 
Ketuntasan Hasil Belajar Matematika pra siklus  

 
No Ketuntasan Frekwensi Prosentase 
1 Tuntas 6 25 % 
2 Belum Tuntas  18 75 % 
3 Rata-rata 55,7 
4 Nilai tertinggi  70 
5 Nilai Terendah 40 

 

1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang ternyata terjadi kesenjangan antara kenyataan dan harapan 
pada saat melakukan observasi di lapangan. Pada kenyataan hasil belajar IPA kelas II SD 
Margorejo masih rendah, terutama pada materi sumber energi,  yang ada di sekitar lingkungan. 
Penggunaan metode yang kurang tepat. Siswa kurang aktifk dalam pembelajaran baik secara 
mental, fisik, maupun sosial. 
 

1.3. Cara Pemecahan Masalah 
Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPA, penulis menggunakan 

pendekatan pembelajaran metode demonstrasi. Siswa mudah menelaah dan mengerti tentang 
suber energi dilingkungan sekitar, serta dapat menambah rasa kebersamaan pada siswa 
sehingga hasil belajar dapat meningkat. Untuk itu penulis mengadakan perubahan strategi 
untuk kelancaran dan keberhasilan proses belajar dalam mengembangkan perbaikan 
pembelajaran dari siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan metode demonstrasi sehingga 
hasil belajar siswa meningkat. 

Agar permasalahan dapat dipecahkan maka penulis melakukan tindakan : 
Dalam mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi 
tercapai, peran siswa utama dalam proses belajar baik dalam mengatur dan mengendalikan 
proses berpikir sendiri maupun ketika berinteraksi dengan lingkungan. 
Peran guru sebagai fasilitator untuk kelancaran dan keberhasilan mendukung proses 
belajar.Kegiatan belajar dan evaluasi belajar yang otentik. 

 
 



1.4. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam Penelitian  ini adalah : Apakah melalui penerapan metode 
demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA bagi siswa kelas II SD Margorejo Kecamatan 
Wedarijaksa Kabupaten Pati ? 
 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.5.1Tujuan Penelitian 

Tujuan Khusus penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang 

sumber energi melalui metode demonstrasi siswa kelas II Semester II SD Negeri Margorejo Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

 
1.5.2 Manfaat Penelitian 

Mendapatkan pengetahuan atau interaksi teori baru melalui demonstrasi dan tugas sebagai 
dasar untuk penelitian selanjutnya. 
Manfaat Praktis  

1.Manfaat bagi siswa 
- Meningkatkan motivasi siwa belajar dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan. 

Meningkatkan daya pikir siswa untuk pemahaman konsep. 
2.Manfaat bagi guru 

Meningkatkan kinerja dalam pembelajaran 
Memperkaya pengalaman belajar dengan demonstrasi dan tugas 

3.Manfaat bagi sekolah 
Dijadikan langkah awal dalam inovasi pendidikan 
Menghasilkan siswa yang berkwalitas untuk memasuki tingkat kelas yang lebih tinggi 

4.Manfaat bagi perpustakaan sekolah 
Dapat dijadikan bahan kajian dan menambah daftar pustaka 
Menambah referensi PTK di sekolah 
Menambah karya guru tentang PTK di sekolah 

 


