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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan sebuah mata pelajaran masuk 

dalam kurikulum di Sekolah Dasar (SD). Mata pelajaran IPA adalah sebuah 

mata pelajaran yang hubungannya bergantung dengan alam, jika mata pelajaran 

IPA diajarkan di Sekolah Dasar, maka guru itu harus benar-benar pandai dalam 

menghubungkan pelajaran tersebut langsung terhadap alam, sehingga siswa 

lebih paham dengan materi IPA tersebut.  

Pembelajaran IPA yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan berbagai 

bentuk-bentuk percobaan inovatif yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Hal 

tersebut sudah sering dilakukan oleh hampir semua guru di seluruh sekolah, 

namun hal tersebut belum membuat guru merasa puas dengan proses 

pembelajaran. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan 

guru kelas V guru di  SD Negeri 1 Tinggarjaya. Ketidakpuasan tersebut 

dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang membuat beberapa 

siswa belum mampu memahami sebuah materi yang diajarkan oleh guru yang 

berkaitan pada turunnya prestasi belajar siswa terutama pada materi gaya.  

Rendahnya prestasi siswa dapat dilihat dari data nilai ulangan harian, 

bahwa hasil belajar IPA dari 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Berikut 

adalah tabel hasil rata-rata nilai ulangan harian pada materi gaya mata 

pelajaran IPA kelas V SD Negeri 1 Tinggarjaya.  
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Tabel 1.1 Rekapitulasi nilai rata-rata siswa kelas V SD Negeri 1 Tinggarjaya 

tahun 2010/2011 dan 2011/2012. 

Tahun Ajaran Nilai Rata-rata 

2010/2011 

2011/2012 

84 

81 

Sumber : Data nilai mapel IPA materi gaya SD Negeri 1 Tinggarjaya, 2010/2011 dan 
2011/2012. 

 
Tabel di atas menunjukkan penurunan hasil rata-rata ulangan harian 

IPA, materi gaya di SD Negeri 1 Tinggarjaya, pada tahun ajaran 2010/2011 

adalah 84. Pada tahun ajaran 2011/2012 adalah 81. Guru kelas V juga 

menjelaskan bahwa disamping prestasi rendah, juga ada masalah lain terkait 

dengan rendahnya rasa ingin tahu siswa. Guru mengkhawatirkan, penurunan 

hasil belajar IPA terjadi disebabkan rendahnya rasa ingin tahu siswa karena, 

apabila rasa ingin tahu siswa rendah maka, siswa menjadi kurang aktif, kurang 

bersemangat dalam belajar yang mengakibatkan  prestasi belajar siswa 

menjadi menurun. Rendahnya rasa ingin tahu siswa dilihat dari aktivitas siswa 

yang pasif dalam bertanya. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka, guru dan peneliti berdiskusi dan 

sepakat untuk melakukan kolaborasi dalam melakukan penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan sikap rasa ingin 

tahu  terhadap materi pelajaran IPA dan prestasi  belajar IPA pada materi gaya 

melalui metode demonstrasi. Penggunaan  metode demonstrasi diyakini dapat 

menjadikan siswa lebih mampu memahami tentang sebuah materi pelajaran 

dikarenakan siswa terlibat untuk mendemonstrasikan alat yang berkaitan 
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dengan materi yang di bahas sehingga, siswa akan lebih mudah memahami 

materi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Roestiyah (2008: 83) yang berbunyi “dengan demonstrasi proses penerimaan 

siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga 

membentuk pengertian dengan baik dan sempurna”.  

 

B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode demonstrasi dapat meningkatan sikap rasa 

ingin tahu terhadap pemahaman konsep dan praktik belajar IPA materi  gaya 

pada siswa kelas V SD Negeri 1 Tinggarjaya? 

2. Bagaimana penerapan metode demonstrasi dapat meningkatan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA  materi  gaya kelas V SD Negeri 1 

Tinggarjaya? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas belajar siswa kelas V SD 

Negeri 1 Tinggarjaya Kabupaten Banyumas. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

Upaya Meningkatkan Rasa…, Galuh Sekar Damayanti, FKIP UMP, 2013



4 
 

 
 

a. Meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa pada pelajaran IPA materi 

gaya kelas V SD Negeri 1 Tinggarjaya  melalui metode demonstrasi. 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran IPA materi gaya 

kelas V SD Negeri 1 Tinggarjaya  melalui metode demonstrasi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan kontribusi  keilmuan dalam bidang pengajaran di sekolah 

dasar terkait dengan penggunaan metode tertentu  melalui PTK. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan 

diterapkannya metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA. 

b. Bagi guru 

Memberikan informasi dan pengalaman berkolaborasi dalam 

melaksanakan PTK dengan menerapkan metode demonstrasi sebagai 

bentuk alternatif dalam pengajaran materi IPA di kelas V. 

c. Bagi sekolah 

Membantu sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

terutama dalam pembelajaran IPA. 

d. Bagi peneliti 
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Menambah wawasan yang lebih luas dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa melalui proses belajar mengajar yang inovatif

Upaya Meningkatkan Rasa…, Galuh Sekar Damayanti, FKIP UMP, 2013




