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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

 Pengajaran IPS merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

kegiatan antara guru dan siswa secara timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui proses pengajaran siswa 

data tumbuh menuju kedewasaan yang optimal, karena dalam pengajaran dapat 

mengembangkan tiga kemampuan (kompetensi) antara lain: kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). 

 Sejarah sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa 

merupakan gambaran masa lalu manusia sebagai makhluk sosial yang disusun 

secara ilmiah dan lengkap. Masa lalu itu terdiri dari urutan waktu dan fakta yang 

dilengkapi dengan tafsiran dan penjelasan sehingga memberi pengertian tentang 

apa yang telah berlalu itu. Dari gambaran masa lalu tersebut manusia dapat belajar 

urutan masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa sejarah di 

masa lalu harusnya menjadi cermin bagi generasi sekarang dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Materi ini yang tertuang dalam pelajaran IPS di sekolah 

dasar. 

 Siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar karena banyak yang 

memiliki buku teks dan penunjang IPS untuk mengajar apalagi jumlah jam yang 

hanya 2 jam pelajaran seminggu. Nilai pelajaran yang masih rendah ditandai 

dengan banyaknya nilai di bawah KKM. Pengajarannya kurang di minati siswa 



2 
 

Ike Handayani Dewi, 2012 
Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Sejarah Uang Melalui Metode 

Demonstrasi: PTK Pada Mata Pelajaran IPS Kelas III SDN Pasawahan 6 Kota Bandung 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  
 

dengan penyajian yang monoton, materi pelajaran yang gersang dengan tidak 

dikemas secara apik, baik dari segi metode maupun media pelajaran, suasana 

kelas yang kering kerontang dengan tidak banyaknya siswa yang mau bertanya 

dalam proses pengajaran, siswa kurang berani yang mau bertanya dalam proses 

pengajaran, siswa kurang berani mengemukakan gagasan dalam kegiatan belajar, 

kurang peduli di kelas dengan tidak mempunyai catatan apalagi untuk memiliki 

buku teks dan penunjang, suasana kelas tidak bergairah untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS dengan tidak adanya reward dari guru yang mengajar. Merujuk 

permasalahan di atas, terdapat suatu gambaran bahwa penyebabnya adalah 

sebagian siswa kurang tertarik untuk belajar IPS di bandingkan dengan eksata 

karena pembelajaran yang tidak membangkitkan minat siswa untuk belajar. 

Pelajaran ini lebih banyak hafalan utnuk memahami suatu materi pelajaran 

meskipun di dukung dengan efektif pembayaran ini. 

 Bertolak dari pengalaman mengajar dan permasalan  yang dijumpai di 

kelas dengan kurang tertarik berlajar  sejarah diupayakan dengan suatu tindakan 

guru untuk mengatasi permasalahan pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi 

siswa dalam belajar. Model pembelajaran  partisipasi dapat mengatasi kesulitan 

belajar diharapkan pembelajaran lebih bermakna, sehingga siswa senang dan puas 

dalam belajar. Pembelajaran IPS akan lebih merangsang siswa untuk belajar 

dengan menggunakan metode demonstrasi. Upaya ini akan dapat mengembangkan 

motivasi untuk belajar kearah yang lebih baik. Alternatif penelitian tindakan kelas 

ini sebagai upaya untuk pemecahan masalah dalam mengatasi kebekuan dan 

kebuntuan yang kurang diminati siswa. 
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 Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, pada semester 2 tahun ajaran 

2011/ 2012 hasil belajar siswa kelas III pada sekolah dasar negeri pasawahan 6 

dalam mata pelajaran IPS  mengenai masalah Sosial dan Sejarah masih dibawah 

rata-rata. Lebih dari 50% siswa memperoleh nilai dibawah 60. Padahal ketika 

guru mengundang siswa untuk bertanya apa yang kurang dipahami, hanya seorang 

atau dua orang yang mengajukan pertanyaan, namun ketika guru mengajukan 

pertanyaan, siswa tampak ragu-ragu dan bingung, dan kalaupun menjawab, 

jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 Setelah diidentifikasi ternyata ada beberapa masalah dalam proses 

pembelajaran, yaitu: 

1. Siswa kurang fokus terhadap penjelasan yang disampaikan oleh guru. 

2. Siswa kurang termotivasi untuk mempelajari IPS secara sungguh-sungguh. 

3. Pembelajaran yang diterima oleh siswa kurang menarik, sehingga siswa 

merasa kurang tertantang untuk mempelajari IPS.   

 Dari beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi, setelah dilakukan 

analisis ternyata penyebab munculnya masalah-masalah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Penjelasan yang diberikan oleh guru kurang dipahami karena guru 

menjelaskan terlalu cepat 

2. Guru kurang kreatif dalam penggunaan media pembelajaran yang relevan 

dan menarik bagi siswa. 

3. Guru kurang memberikan tugas yang terdapat pada buku sumber. 
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4. Guru kurang kompeten dalam memilih dan menggunakan metode yang 

tepat dalam pembelajaran. 

 Upaya peningkatan prestasi belajar siswa tidak terlepas dari berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, diperlukan guru kreatif yang dapat 

membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh peserta didik. Suasana 

kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memperoleh kesempatan untuk 

berinteraksi satu sama lain sehingga pada gilirannya dapat diperoleh prestasi 

belajar yang optimal. 

 Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tidak dapat terpisahkan dengan metode yang digunakan. 

Dalam menggunakan suatu metode pembelajaran, tidak ada suatu metode 

pembelajaran yang lebih baik dari metode pembelajaran yang lain. Masing-

masing metode pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan. Oleh 

karena itu guru harus bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan. 

Proses pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menuntut adanya partisiasi aktif dari seluruh siswa. Jadi, kegiatan belajar berpusat 

pada siswa, guru sebagai motivator dan fasilitator di dalamnya agar suasana kelas 

lebih hidup.  

 Memahami bahwa pemberdayaan media dan sumber belajar secara 

fungsional akan sangat membantu proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

sumber belajar secara aktif, akan mampu mengurangi beban guru dalam proses 
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penyampaian bahan ajar dan mempermudah daya tangkap siswa, juga akan 

mampu menciptakan, memelihara suasana belajar yang menyenangkan. Maka 

sudah saatnya pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada 

pemberdayaan media dan sumber belajar dijadikan salah satu pendekatan 

pembelajaran IPS.  

 Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode demonstrasi dalam proses 

pembelajaran sebagai strategi dalam pemecahan masalah yang ada di dikelas 

tersebut. Model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metode 

demonstrasi sebagai salah satu model pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

diperkirakan akan mampu membantu mempermudah guru dalam menyampaikan 

pelajaran dan membantu siswa agar lebih mudah  dalam daya tangkap dan 

pemahaman bahan ajar. 

 Dari harapan dan kenyataan tersebut diatas penulis ingin mencoba untuk 

membahas dan meneliti melalui judul “Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Memahami Sejarah Uang Melalui Metode Demonstrasi Mata Pelajaran IPS Kelas 

III SDN Pasawahan 6 Kota Bandung”.  

  

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah penerapan Metode Demonstrasi untuk meningkatkan pemahan 

siswa terhadap materi pembelajaran IPS di kelas III SD?.” Agar penelitian 

menjadi lebih terarah, maka rumusan masalah masalah yang ada harus dibatasi 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimankaha penerapan Metode Demonstrasi pada mata pelajaran IPS di 

kelas III SD Negeri Pasawahan 6 Bandung? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

pendekatan Metode Demonstrasi pada mata pelajaran IPS di kelas III SD 

negeri Pasawahan 6 Bandung? 

 

C. Hipotesis Tindakan 

 Metode Demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman dan ahsil belajar 

siswa kelas III SD Negeri 6 Pasawahan Bandung dalam mata pelajaran IPS 

mengenai masalah sosial akan mengalami peningkatan.   

 

D. Manfaat Penelitian. 

 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan akan memberikan 

beberapa manfaat, yaitu: 

1. Bagi siswa, akan memperoleh pelajaran IPS yang lebih menarik, dan 

menyenangkan dan memungkinkan bagi dirinya memperoleh pemahaman 

akan konsep IPS yang akan berguna bagi kehidupannya. 

2. Bagi guru, akan dapat membantu mengatasi permasalahan pembelajaran 

yang akan mereka hadapi dan mendapat tambahan wawasan serta 

keterampilan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

mutu pembelajarannya. 

3. Bagi sekolah, diharapkan temuan PTK ini dapat menjadikan masukan 

positif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 



7 
 

Ike Handayani Dewi, 2012 
Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Sejarah Uang Melalui Metode 

Demonstrasi: PTK Pada Mata Pelajaran IPS Kelas III SDN Pasawahan 6 Kota Bandung 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  
 

4. Bagi dinas pendidikan, meningkatkan prestasi pendidikan di Kota 

Bandung. 

5. Bagi UPI, sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan kemampuan 

pedagogic guru secara professional.  

 

E. Definisi Operasional 

 Definisi Operasional ini disusun untuk menghilangkan kekurangan makna 

atau kesalahan persepsi tehadap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sejarah uang adalah mengenal awal keluarnya uang sebagai alat transaksi 

jual beli yang sebelumnya menggunakan sistem tukar menukar dengan 

barang. 

2. Metode demonstrasi diartikan sebgai cara penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukan kepada peserta didik suatu proses, 

situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk 

sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukan oleh guru 

atau sumber belajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasan 

yang harus didemonstrasikan. 

3. Pembelajaran suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan perilaku yang berlaku secara keseluruhan sebagai hasil 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 
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4. Hasil belajar merupakan suatu konsep yang sifatnya umum yang 

didalamnya terdapat apa yang disebut prestasi belajar. Hasil belajar dan 

prestasi belajar merupakan dua hal yang erat kaitannya. 

5. Pembelajaran melalui Metode Demonstrasi adalah mengembangkan kerja 

tim, keterampilan, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang 

tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari 

semua materi melalui mempraktekan atau mendemonstrasikan. 

 

 

 


