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BAB I  

PENDAHULUAN  
 

 
A. Latar Belakang  

"Hasil belajar adalah angka atau nilai dari sebuah mata pelajaran yang 

tercantum dalam buku laporan pendidikan atau hasil ulangan sehari yang diperoleh 

peserta didik". (Kustiningsih, 1989 ; 36) Begitu juga dengan hasil belajar mata 

pelajaran matematika, berarti angka-angka atau nilai-nilai mata pelajaran 

matematika yang terdapat dalam buku nilai harian ulangan siswa. Dari arsip buku 

nilai sehari-hari yang diraih peserta didik kelas VI SD Negeri Karanganyar, nilai 

untuk materi bangun ruang khusus nya mencari volume kubus kurang mendapat 

perhatian yang serius dari guru terbukti guru ketika mengadakan proses belajar 

mengajar indikator mencari volume bangun ruang hanya cukup melalui penerapan 

rumus saja. Padahal menurut pendapat penulis Indikator mencari luas bangun ruang 

seharusnya siswa langsung mengadakan demonstrasi langsung  baik simulasi 

dengan rekannya dalam ruangan kelas, maupun langsung dengan nara sumber agar 

siswa memiliki pengalaman dalam proses pembelajarannya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Proety dan Gill (1986;115) mengemukakan : 

"Dalam proses pembelajaran guru harus mengarahkan peserta didiknya untuk 

mencari, menemukan,mengingat kembali pengetahuan, serta memberikan 

pengalaman yang langsung agar peserta didik pernah berproses." 

Dalam rangka untuk meningkatkan hasil pembelajaran Mata pelajaran 

matematika dengan kompetensi dasar mencari volume bangun ruang penulis yang 

dalam hal ini sebagai seorang guru kelas VI SD.Negeri Karanganyar berencana  
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untuk mengadakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul ”penerapan 

metoda demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran 

matematika dengan materi mencari volume bangun ruang di kelas VI SD Negeri 

Karanganyar Subang.”Dalam pelaksanaannya nanti para siswa akan diajak untuk 

mencari volume bangun ruang dengan menggunakan alat peraga sederhana, 

misalnya kardus dan gelas.Dengan perencanaan pembelajaran yang terorganisir, 

pelaksanaan proses pembelajaran yang terencana dan dipersiapkan, diharapkan 

proses kearah perbaikan pembelajaran akan sesuai dengan nilai yang diharapkan 

(KKM indikator)  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini  

sebagai berikut  : 

1. Bagaimana penerapan metode demontrasi pada pembelajaran matematika 

dengan materi mencari volume bangun ruang pada siswa kelas VI SD 

Negeri Karanganyar Subang?  

2. Apakah penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar  

pembelajaran matematika dengan materi mencari volume bangun ruang 

pada siswa kelas VI SD Negeri Karanganyar  Subang?  
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C. Hipotesis Tindakan  

Dengan demikian dapat diduga bahwa :  

1. Pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran Matematika siswa kelas VI SD Negeri Karanganyar Subang  

 

D. Tujuan 

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

- Untuk mengetahui  penerapan metode demonstrasi pada proses 

pembelajaran matematika dengan materi mencari volume bangun ruang  

pada siswa kelas VI SD Negeri Karanganyar . 

- Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metoda 

demonstrasi pada pembelajaran  matematika dengan materi mencari 

volume bangun ruang pada siswa kelas VI SD Negeri Karanganyar Subang  

 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Guru. 

a. Dapat memberikan informasi tentang keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan materi mencari volume bangun ruang  

dengan menggunakan metode demonstrasi. 

b. Sebagai referensi untuk mencoba strategi pembelajaran dengan metoda 

pembelajaran yang lain. 

c. Memberikan sumbangan dalam rangkaian perbaikan mengajar sehingga 

dapat meningkatkan kualitas serta profesionalisme guru dalam mengajar. 
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2.   Bagi Siswa 

b. Meningkatnya hasil belajar siswa 

c. Memperoleh pengalaman baru dalam proses pembelajaran 

d. Menumbuhkan sikap kritis dan ingin tahu, sehingga siswa berani 

melakukan percobaan langsung untuk mencari volume bangun ruang  

e. Dapat berperan sebagai peneliti 

3. Bagi Sekolah . 

a. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk para siswanya. 

b. Dapat mengetahui serta menanggulangi permasalahan ataupun kebutuhan 

masing-masing mata pelajaran. 

c. Dapat menumbuhkan iklim kerjasama yang kondusif diantara rekan 

sesama  di sekolah.  

 
5.  Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini peneliti memperoleh wawasan dan pengalaman dalam 

merancang serta menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan metode 

demonstrasi. 

 
F. Definisi Operasional 

Agar diperoleh kesamaan persepsi dan menghindari penafsiran yang berbeda 

terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini 

dikemukakan beberapa batasan istilah antara lain: 
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1. Metode Demonstrasi  

          Metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan 

memperagakan secara langsung proses terjadinya sesuatu yang disertai dengan 

penjelasan lisan agar siswa tidak hanya mengetahui hasil suatu pembelajaran 

melalui verbalisme dan teori saja tetapi bisa membuktikannya secara langsung 

melalui demonstrasi tersebut. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. 

Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar 

yang baik. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya 

proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru 

setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. 

3. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses yang diselengarakan oleh 

guru untuk membelajarkan siswa guna memperoleh ilmu pengetahuan dan 

keterampilan matematika. Proses pembelajaran yang dimaksud adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan situasi agar siswa belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran penemuan terbimbing. 

4. Bangun Ruang 

Bangun ruang adalah sebuah tempat kosong yang dibatasi oleh dinding, isi 

dalam geometri biasa disebut volume, sedangkan arti volume menurut kamus 

adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Volume terbagi dua yaitu volume 

benda padat dan volume benda cair. 

 


