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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang rutin dilakukan antara guru 

dengan peserta didik. Dalam proses pembelajaran guru dituntut dapat 

menyampaikan materi kepada peserta didik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam 

pembelajaran ialah pemilihan metode yang sesuai dengan materi yang 

diajukan. Materi yang dikuasai guru belum tentu dapat diterima oleh siswa 

bila tidak disampaikan dengan baik dan menarik, begitu juga bagi guru 

sekolah dasar. 

Guru sekolah dasar (SD) dituntut untuk dapat menyampaikan materi 

melalui pembelajaran dari berbagai mata pelajaran, termasuk untuk pelajaran 

Matematika. Selain itu guru harus dapat menyampaikan materi dalam 

pembelajaran dengan kreatif dan inovatif agar dapat menciptakan kondisi 

belajar yang menyenangkan dan membuat siswa lebih siap belajar dan lebih 

cepat memahami materi yang diajarkan guru. Untuk menciptakan kondisi 

yang menyenangkan dan mendukung dalam proses belajar mengajar  ternyata 

masih banyak beberapa kendala seperti yang dilaksanakan di SD Negeri 2 

Mersi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV 

yang bernama ibu Siti Khoiriyah di SD Negeri 2 Mersi, nilai mata pelajaran 

Matematika pada kelas IV di SD Negeri 2 Mersi ini belum mencapai standar 

nilai yang ditentukan oleh sekolah, banyak siswa yang masih mendapatkan 

nilai kurang dari standar yang telah ditentukan khususnya pada materi bangun 

ruang.  
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Berdasarkan observasi di kelas IV saat pembelajaran berlangsung 

terlihat siswa banyak diam dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

bila tidak ditanya siswa cenderung tidak mau bertanya. Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa, siswa juga  hanya menjawab dengan pelan dan 

ragu-ragu. Pembelajaran yang dilakukan masih bersifat teacher center yakni 

dalam pembelajaran guru yang terlihat lebih aktif. Banyak juga siswa saat 

diberikan materi oleh guru terlihat berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya atau ada pula siswa yang bermain sendiri dan mencari perhatian 

orang lain. Siswa juga cenderung malas-malasan saat diberi tugas oleh guru. 

Rasa tanggung jawab di kelas IV SD Negeri 2 Mersi ini masih terlihat kurang. 

 Rendahnya tanggung jawab siswa merupakan salah satu kendala 

dalam proses pembelajaran. Tanggung jawab siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar juga menjadi faktor penting yang mempengarui keberhasilan 

belajar. Tanggung jawab merupakan salah satu kararter harus ada dalam 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk dapat membangun 

pola pikir, sikap, dan perlaku peserta didik yang memiliki pribadi yang 

positif, beraklak mulia, dan bertanggung jawab.  

Peneliti mengambil nilai tanggung jawab dalam menentukan keberhasilan 

pendididkan karakter, karena dalam observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan di SD Negeri 2 Mersi, terlihat saat pembelajaran siswa masih 

belum menanamkan tanggung jawab yang tinggi. Salah satu  contohnya yaitu 

pada saat guru memberikan materi siswa masih kurang memperhatikan,  guru 

memberikan beberapa soal untuk dikerjakan siswa masih banyak yang terlihat 

berbincang sendiri dengan teman sebangkunya dan pada  saat diberikan tugas 

atau pekerjaan rumah tidak banyak siswa yang mengerjakan, bahkan mungkin 

ada juga yang mengerjakan di sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu 
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contoh dari kurangnya rasa tanggung jawab siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Kurangnya rasa tanggung jawab siswa dalam pembelajaran 

akan berdampak pada prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada sampel 

nilai Ulangan harian matematika materi bangun ruang di kelas IV SD Negeri 

2 Mersi tahun ajaran 2012/2013 yaitu : 

Tabel. 1.1. Nilai Ulangan harian  Matematika materi bangun ruang kelas IV 

tahun ajaran 2012/2013 

KD 
Nilai Rata-

rata kelas 
KKM 

8.1 Menentukan sifat sifat bangun ruang 

sederhana 

5,8 65 

8.2 Menentukan jaring jaring balok dan 

kubus  

5,5 65 

Sumber : nilai matematika kelas IV  SD Negeri 2 Mersi 

Dari hasil nilai ulangan harian di atas, nilai mata pelajaran Matematika 

masih ada yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Untuk 

mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut perlu diadakannya proses 

pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran yang tepat.  

Peneliti dan guru kelas melakukan diskusi bersama untuk memberikan 

solusi dalam permasalahan diatas yakni kurangnya tanggung jawab dan 

prestasi belajar matematika materi bangun ruang. Berdasarkan hasil diskusi, 

guru dan peneliti memutuskan untuk meningkatakan tanggung jawab dan 

prestasi bnelajar matematika materi bangun ruang dengan menggunakan 

metode metode Demonstrasi. Melalui metode Demonstrasi, guru dapat 

memperlihatkan suatu proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat peraga 

kepada peserta didik. Metode demonstrasi juga dapat membuat siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran karena siswa dapat berperan aktif secara langsung 

dalam pembelajaran dan penggunaan alat peraga yang telah di siapkan oleh 

guru. 
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Peneliti berharap dengan adanya metode demonstrasi dapat 

meningkatakan tanggung jawab dan prestasi belajar matematika pada materi 

bangun ruang. Sehingga penelitian ini berjudul “ Penerapan metode 

demonstrasi untuk meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar 

matematika materi bangun ruang di kelas IV Sekolah Dasar 2 Mersi “.. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas telah diuraikan diatas dan di lapangan, 

maka ada beberapa masalah mendasar dalam proses pembelajaran 

matematika di SD Negeri 2 Mersi, yaitu : 

1. Bagaimana penerapan metode Demonstrasi dapat meningkatkan tanggung 

jawab siswa dalam belajar pada mata pelajaran Matematikan di kelas IV 

SD Negeri 2 Mersi ? 

2. Bagaimana penerapan metode Demonstrasi  dapat meningkatkan prestasi 

belajar mata pelajaran Matematika  kelas IV di SD Negeri 2 Mersi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Mengetahui proses penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan 

sikap tanggung jawab siswa kelas IV SD Negeri 2 Mersi,Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas tahun ajaran 2013/2014 pada pokok 

pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

2. Mengetahui proses penerapan metode demonstrasi  untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Mersi kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas tahun ajaran 2013/2014 pada pokok bahasan 

penjumlahan dan pengurangan pecahan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat yaitu sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai acuan untuk 

mengembangkan metode-metode pembelajaran sehingga hasil belajar 

yang diperoleh siswa akan meningkat sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai secara maksimal. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Siswa 

Dengan adanya penelitian ini pada penerapan metode Demonstrasi  

diharapkan dapat memberikan peningkatan prestasi belajar 

matematika dan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa. 

b. Guru  

Dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan proses 

pembelajaran matematika. Menambah wawasan mengenai model 

pembelajaran yang efektif  dan siwa menjadi lebih aktif, kreatif dan 

senang mengikuti pembelajaran matematika. 

c. Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan  peneliti untuk dapat 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh ketika 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan tentang 

metode belajar dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan 

keberhasilan belajar khususnya pada tingkat sekolah dasar. 
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