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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terdapat suatu aktifitas di mana 

manusia sulit melakukan suatu pekerjaan yang berat. Misalnya kita merasa kesulitan 

dalam memotong kertas dengan rapi, membuka tutup botol atau membawa barang 

yang cukup berat. Manusia membutuhkan alat untuk memudahkan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan dan cara yang paling mudah untuk menyelesaikan 

masalah itu adalah dengan menggunakan alat, yaitu pengungkit yang ada di pesawat 

sederhana. 

Di sekolah dasar peningkatan pemahaman anak didik tentang sains dapat 

dilakukan dengan mengembangkan keterampilan, sikap ilmiah yang positif, serta 

pengetahuan lingkungan alam sekitar beserta segala bentuk kehidupan yang ada di 

dalamnya. 

Pada hasil tinjauan di sekolah, peneliti masih mendapati pendidik yang mengajar 

IPA menggunakan metode ceramah. Banyak siswa yang merasa bosan, mengantuk 

dan malas untuk mengikuti pelajaran IPA karena dianggap membosankan. Jika 

keadaan seperti ini dibiarkan terus menerus, maka siswa tidak dapat mengembangkan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Karena di dalam pembelajaran sains  

guru tidak membawa siswa untuk melakukan praktek. 

Dampak yang terjadi ketika hal ini berlanjut adalah hasil belajar siswa yang kian 

hari kian menurun. Menurunnya kualitas pembelajaran guru merupakan factor utama 

penyebab menurun dan jeleknya hasil belajar siswa, mengakibatkan rata-rata nilai 

siswa dalam pembelajaran IPA di bawah KKM yang ditetapkan pemerintah. 

Seharusnya siswa harus ditumbuhkan rasa ingin tahu ( sense of curiosity) yang 

tinggi dalam pelajaran IPA khususnya macam-macam pengungkit yang ada di 

pesawat sederhana. Siswa seharusnya melakukan pengumpulan data seperti ilmuan 

muda yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi.  
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Untuk memperbaiki kondisi pembelajaran di atas maka peneliti mencoba 

melakukan kajian mengenai metode demonstrasi dalam pembelajaran sains. Mengapa 

menggunakan metode demonstrasi, karena  

menurut Daradjat dalam (Iskandar, 2012, hlm. 85) “Karena dengan 

menggunakan metode demonstrasi memberikan solusi yang memberikan 

ketertarikan siswa untuk mendapatkan hal yang baru  dan mudah dalam belajar 

juga dalam proses nya siswa tak lepas dibimbing oleh guru. Manfaat psikologis 

pedagogis dari metode demonstrasi adalah : (a) perhatian siswa dapat lebih 

dipusatkan, (b) proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang 

dipelajari, (c) pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat 

dalam diri siswa” 

  

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Metode Demonstrasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar 

Pada Materi Mengklasifikasikan Jenis-jenis Pengungkit Dalam Konsep Pesawat 

Sederhana”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa di kelas eksperimen menggunakan 

metode demonstrasi dalam mengklasifikasikan macam-macam pengungkit sebelum 

dan sesudah perlakuan? 

2. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa di kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional dalam mengklasifikasikan macam-macam pengungkit sebelum dan 

sesudah perlakuan? 

3. Adakah perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa di kelas eksperimen menggunakan 

metode demonstrasi dalam mengklasifikasikan macam-macam pengungkit sebelum 

dan sesudah perlakuan. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa di kelas kontrol dalam 

mengklasifikasikan macam-macam pengungkit sebelum dan sesudah perlakuan. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi peneliti , dapat menambah wawasan peneliti dalam menggunakan model 

pembelajaran yang efektif pada materi pengungkit, peneliti dapat mengetahui 

apakah ada pengaruh penerapan metode demonstrasi dengan kemampuan siswa 

dalam membedakan macam-macam pengungkit. 

2. Bagi siswa, siswa dapat belajar secara aktif dan paham dalam membedakan 

pengungkit yang ada di pesawat sederhana.  

3. Bagi guru, dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran dalam mata 

pelajaran IPA khusus nya materi pengungkit. 

 

E. Definisi Operasional 

1.  Metode demonstrasi  

Adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses. Menurut Syah dalam 

(Iskandar, 2012, hlm. 85) “metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan 

cara memperagakan barang kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu 

kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran 

yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan”. Metode 

demonstrasi digambarkan sebagai metode pembelajaran yang dapat memberikan 

gambaran suatu kejadian atau bentuk nyata dari suatu permasalahan agar yang 

diajar dapat memahami arah dan tujuan pendidik saat memberikan pembelajaran. 

2. Hasil belajar  

Adalah perubahan perilaku secara menyeluruh bukan hanya pada satu aspek 

saja tapi terpadu secara utuh ( Rosy 2014, hlm. 4). Menurut pendapat tersebut 

bahwa hasil belajar itu merupakan suatu perubahan yang terjadi pada individu 

yang berdampak dalam beberapa aspek bukan hanya satu. Menurut Hamalik 

(2009, hlm. 159) “hasil belajar menunjuk pada prestasi belajar, sedangkan prestasi 
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belajar itu merupakan indikator adanya dan perubahan tingkah laku siswa”. Jadi 

perubahan tingkah laku merupakan akibat adanya perubahan dalam hasil belajar 

yang didapat individu tersebut. 

3. Materi pengungkit  

Menurut Kholil (2009, hlm. 129) Kita memerlukan sebatang kayu atau besi untuk 

memindahkan batu yang besar. Kayu atau besi itulah yang disebut juga tuas 

(pengungkit). Contohnya seperti gunting, pisau, linggis, cangkul dan lain 

sebagainya. Alat-alat yang memfungsikan titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan proposal ini adalah bab 1 Pendahuluan berisi tentang 

latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan proposal. Pada bab 2 Kajian pustaka berisi tentang deskripsi 

teori, kerangka berfikir, dan hipotesis. Di dalam bab 3 metode penelitian berisi, 

populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian dan tehknik analisis 

data. Pada bab 4 di dalam nya terdapat hasil dan pembahasan penelitian yang 

dilaksanakan. Pada bab 5 berisi simpulan dan saran. 

 


