
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dengan pendidikan suatu bangsa dapat meningkatkan 

derajat dan martabat di mata dunia lain. Selain itu suatu bangsa yang tingkat 

pendidikannya tinggi dapat bersaing di tengah globalisasi seperti sekarang ini. 

Keberhasilan suatu pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu 

negara dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada guru 

yang professional, keadaan siswa dan bimbingan orang tua di rumah serta 

dukungan dari pemerintah. 

 

Seorang guru dalam pembelajarannya menginginkan siswanya dapat belajar 

dengan baik sehingga guru  berusaha menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan agar siswa menerima dan memahami materi pelajaran, 

sehingga mendapatkan hasil  yang maksimal. Ini sesuai dengan Undang-

undang No. 20 tahun 2003 pasal 40 ayat 2 tugas seorang  guru adalah 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis. Pada kenyataannya masih banyak guru yang belum 
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menerapkan isi undang-undang  tersebut sehingga hasil yang diperoleh siswa 

banyak yang  kurang baik, bahkan di bawah ukuran standar yang ditetapkan 

oleh sekolah yang bersangkutan. Hal ini juga terjadi pada kelas VI A SD  

Negeri 2 Way Lunik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Guna mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan persebaran 

kemampuan  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada kelas VI A tahun pelajaran 

2012/2013 SDN 2 Way Lunik, pertama-tama penulis melakukan pengamatan 

dan mencari informasi langsung terhadap siswa-siswi tesebut. 

Tabel 1.1 

Hasil Nilai Siswa pada Ujian Semester 1 

 
No Kelas Jumlah Interval Frekuensi Prosentasi Prosentasi 

Komulatif 

1. VI A 32 91-95 

85-90 

80-84 

75-79 

70-74 

65-69 

60-64 

55-59 

50-54 

45-49 

1 

2 

1 

4 

5 

4 

9 

1 

3 

2 

3% 

6% 

3% 

13% 

16% 

13% 

28% 

3% 

9% 

6% 

100 

97 

91 

88 

75 

59 

46 

18 

15 

6 

TOTAL 32  32 100%  

(Sumber : Dokumentasi Kelas VI A SDN 2 Way Lunik, 2012/2013) 

 

Sesuai data di atas diketahui bahwa hanya 17 siswa atau 54% dari jumlah 

siswa yang mendapat nilai ≥ 65 karena KKM Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

siswa kelas VIA adalah 65, maka nilai hasil belajar siswa perlu ditingkatkan 
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sebab menurut indikator keberhasilan yaitu 75% dari keseluruhan siswa harus 

mendapat nilai ≥ 65. 

Sesuai fakta di atas diduga dalam pembelajaran yang dilakukan guru tidak 

menggunakan model, metode, dan teknik yang tepat sehingga siswa kurang 

aktif dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Sedangkan untuk mendukung proses pembelajaran yang baik seorang guru 

harus menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif, aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Seorang guru merupakan 

tenaga yang professional. Pendidik yang professional dalam konteks ini adalah 

pendidik yang menjadikan dirinya menyatu dengan peserta didik. 

Implikasinya adalah bagaimana seorang guru sebagai pendidik professional 

berusaha menjadikan keseluruhan proses pembelajaran sebagai proses 

pendidikan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 bahwa 

tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi dalam melaksanakan 

tugasnya seorang guru harus menumbuhkan keterampilan berpikir kepada 

siswanya.   

Hal ini sesuai dengan pendapat pakar psikologi J.Piaget (dalam Ahmad 

Rohani, 2004:7) berpendapat: “ Seorang anak berfikir selama ia berbuat. 

Tanpa berbuat anak tak berfikir. Agar ia berfikir sendiri (aktif) ia harus diberi 

kesempatan untuk berbuat sendiri ”. Dengan melibatkan para siswa dalam 

proses pembelajaran secara aktif diharapkan mampu meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 
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Pembelajaran dapat disebut berjalan baik dan berhasil apabila guru mampu 

menerapkan model, metode, dan teknik yang tepat sesuai dengan kondisi dan 

situasi, serta mampu merubah diri siswa dalam arti yang luas dan mampu 

menumbuhkan kesadaran siswa untuk belajar, sehingga siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang bermakna dan bermanfaat bagi perkembangan 

pendidikan dan perilaku mereka. 

Peneliti berharap dengan penelitian ini  terjadi peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas VI A sehingga dapat meningkatkan nilai dan kelulusan 

siswa. Menulis kondisi akhir harapan peneliti setelah menggunakan model 

demonstrasi pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VI A SD 

Negeri 2 Way Lunik dapat memberikan wawasan dan warna pembelajaran 

yang partisipatif,  aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM). 

Masalah yang ada di kelas VI A SDN 2 Way Lunik adalah hasil yang 

diperoleh siswa pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih rendah 

tidak sesuai dengan KKM yang diharapkan dan guru belum menerapkan 

model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran, maka untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) di SDN 2 Way Lunik tahun 2013/2014 peneliti melakukan tindakan 

memanfaatkan model demonstrasi pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Peneliti memilih pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam penelitian ini 

karena Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pelajaran yang masuk dalam 
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Ujian Nasional (UN) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  secara tidak 

langsung telah kita alami setiap hari baik secara sadar maupun tidak sadar. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Rendahnya hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa kelas VI  

A SD Negeri 2 Way Lunik 

1.2.2  Rendahnya aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

1.2.3 Kurangnya penggunaan model pembelajaran demonstrasi pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

tersebut di atas diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1.3.1 Apakah pembelajaran dengan model demonstrasi dapat meningkatkan 

aktivitas  belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) siswa kelas VI A SD Negeri 2 Way Lunik? 

  1.3.2 Apakah penerapan model demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VI A 

SD Negeri 2 Way Lunik? 

 

 

 



6 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini adalah:  

1.4.1 Meningkatkan aktivitas  belajar pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) siswa kelas VI A SD Negeri  2 Way Lunik setelah pembelajaran 

menggunakan model demonstrasi 

1.4.2 Meningkatkan  hasil belajar pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) siswa kelas VI A SD Negeri 2 Way Lunik setelah pembelajaran 

menggunakan model  demonstrasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.5.1.1Menemukan teori/pengetahuan baru tentang peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar melalui penggunaan model demonstrasi dalam 

proses pembelajaran 

1.5.1.2 Penemuan teori ini sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya 

dan untuk keilmuan ke-PGSD-an.. 

 

1.5.2  Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 2 Way 

Lunik khususnya siswa kelas VI A melalui penggunaan model 

demonstrasi serta memberikan pengalaman baru dan 

menimbulkan rasa senang pada pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). 
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1.5.2.2 Bagi Guru 

Dapat memberikan pemikiran dan pertimbangan agar dapat 

menerapkan model demonstrasi dalam penyampaian suatu 

materi  pelajaran demi tercapaianya tujuan pembelajaran yaitu 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) serta untuk meningkatkan 

kinerja dalam pembelajaran, untuk memperbaiki pembelajaran, 

guru lebih percaya diri, dan guru akan lebih professional sesuai 

dengan tupoksinya. 

 

1.5.2.3 Bagi Sekolah 

Dengan penelitian ini sekolah dapat menciptakan suasana 

pembelajaran partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan (PAIKEM) serta membangun suasana yang 

kondusif serta mempererat hubungan orang tua dengan guru 

dan hubungan sekolah dengan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


