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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai instansi yang berwenang 

mengatur sistem pendidikan menyusun secara rinci tujuan pembelajaran IPA dalam Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Dasar 2008, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan keberadaan, 

keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan 

yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 

masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 

Sekarang ini, masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan 

tujuan pembelajaran tersebut di atas. Salah satu kendala di antaranya adalah bentuk 

pembelajaran IPA yang digunakan oleh guru sekarang ini masih lebih banyak menggunakan 
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metode pembelajaran ceramah. Dalam metode ceramah, pembelajaran masih berpusat pada 

guru (teacher centered) tanpa melibatkan siswa, sehingga tidak menarik minat dan motivasi 

siswa untuk belajar yang akhirnya menyebabkan siswa merasa jenuh dan monoton.  

Dalam pengajaran yang menggunakan metode ceramah terdapat unsur paksaan. 

Dalam hal ini siswa hanya diharuskan melihat dan mendengar serta mencatat tanpa komentar 

informasi penting dari guru yang selalu dianggap benar itu. Padahal dalam diri siswa terdapat 

mekanisme psikologis yang memungkinkannya untuk menolak di samping menerima 

informasi dari guru. Inilah yang disebut kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan diri. 

Dalam metode ceramah proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya 

didominasi dengan cara ceramah.  

Demikian pula halnya, permasalahan umum yang terjadi di SD Pakuan adalah 

rendahnya hasil belajar IPA siswa. Hal ini terbukti bila diadakan ulangan harian per pokok 

bahasan sering hasil belajar IPA di bawah rata-rata yaitu 6,25, sedangkan KKM adalah 7,00. 

IPA merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami siswa setelah mata pelajaran matematika.  

Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar IPA pada Topik Alat Peredaran darah 

Manusia yaitu faktor internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal antara lain : motivasi 

belajar, intelegensi, kebiasaan, kejenuhan dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti : guru sebagai kegiatan belajar, strategi 

pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan. Seharusnya pelajaran IPA 

dibuat dengan menarik, dan ada objek nyata yang diberikan secara interaktif dengan gambar 

rill, berwarna dan menarik sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari topik alat 

peredaran darah manusia. 

 Selain metode pembelajaran yang masih sering disampaikan dengan cara teacher 

centered, masih banyak guru IPA yang menyusun prasarana pembelajaran tidak berorientasi 

pada kenyataan dan masalah yang sering dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari 
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terutama yang berkaitan erat dengan lingkungan alam sekitarnya, sehingga siswa tidak dapat 

merasakan bahwa materi pelajaran IPA yang dipelajari sangat penting dan bermakna bagi 

kehidupan. 

Sebagai salah satu pokok bahasan IPA yang belum dipahami siswa kelas V SD Alat 

Peredaran Darah Manusia. Pokok bahasan ini menjadi sulit karena proses penyampaian atau 

transformasi materi dan pengenalannya kepada siswa hanya bersifat informatif, tidak di 

tunjang dengan media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi, sumber 

yang di gunakan terbatas serta keterbatasan dalam melakukan praktik, Serta kegiatan 

pengajaran bersifat verbalisme. Siswa hanya diminta menghafalkan pengertian, menyebutkan 

macam-macam alat peredaran darah pada manusia, dijelaskan mengenai alat peredaran darah 

pada manusia mengerjakan soal-soal latihan. 

Hal ini jelas akan membuat siswa menjadi pasif, karena siswa tidak memiliki 

kesempatan berinisiatif sendiri untuk menciptakan dan menghasilkan ide-ide baru dalam 

menyelesaikan masalah Alat Peredaran Darah Manusia.  

Untuk mengatasi dan menjawab semua permasalahan yang timbul dalam 

pembelajaran IPA terutama yang berkaitan dengan penguasaan konsep siswa dalam 

pembelajaran IPA, maka berbagai upaya inovatif harus segera dilakukan. 

Sebagai salah satunya adalah dengan menerapkan berbagai strategi, metode, media 

serta sumber pelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi ataupun materi. Menurut 

Dadang Sukirman dan Nana Djumhana (2006 : 14) bahwa pemilihan dan penetapan metode, 

media maupun sumber pembelajaran yang akan digunakan, harus disesuaikan dengan jenis 

dan bentuk serta karakteristik tujuan dan sifat bahan pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

Jika tidak, maka tidak akan terjadi hubungan yang harmonis antara tujuan, bahan, dan 

metode/media. Akhirnya tentu saja pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif dan 

efisien, sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. 
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Salah satu alternatif solusi yang dapat diterapkan pada pokok bahasan alat peredaran 

darah manusia adalah pembelajarannya dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan 

metode pembelajaran ini diharapkan dapat memposisikan guru sebagai perancang media, 

fasilitator dan instruktur pembelajaran sehingga siswa memiliki kesempatan untuk lebih 

kreatif dalam memahami dan memaknai IPA melalui aktivitas belajar. 

Menurut Muhibbin Syah (2000) “Metode demonstrasi adalah metode mengajar 

dengan cara mempergunakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, 

baik secara langsung melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok 

bahasan atau materi yang sedang disajikan”. 

Dengan segenap pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, siswa akan lebih terarah 

pada materi yang sedang dipelajari. Materi yang disajikan adalah merupakan materi yang ada 

kaitannya dengan masalah-masalah dunia nyata dan gejala-gejala alam yang disusun secara 

sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia.  

Dengan hal tersebut diharapkan siswa dapat memahami dan mempraktekkan dengan 

jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda dengan cermat dan teliti sehingga akan 

terhindar kesalahan-kesalahan siswa dalam mengambil kesimpulan karena mereka 

mengamati secara langsung jalannya proses demonstrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Syaiful Bahri Djamarah, 2000), yang mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi 

dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkrit, dengan 

menghadirkan objek sebenarnya. 

Dengan metode pembelajaran demonstrasi diharapkan siswa dapat memahami konsep 

IPA yang disajikan dalam permasalahan. Dengan metode demonstrasi, diharapkan siswa 

dapat menjawab semua permasalahan yang timbul dalam pikiran setiap siswa karena ikut 

serta berperan secara langsung dalam berbagai peragaan demonstrasi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA tentang topik 

peredaran darah manusia setelah diterapkan pembelajaran IPA dengan menggunakan   

Metode Demonstrasi ?  

2. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep siswa tentang topik peredaran darah manusia 

setelah diterapkan pembelajaran IPA dengan menggunakan   Metode Demonstrasi ? 

3. Bagaimana respon siswa setelah diterapkan pembelajaran IPA tentang topik alat peredaran 

darah manusiaan dengan menggunakan Metode Demonstrsi ? 

 

C. Definisi Oprasional 

1. Pemahaman konsep dalam pembelajaran IPA merupakan segala tingkat kemampuan , 

keterampilan, dan kecakapan berpikir yang dimiliki siswa dalam merespon proses 

pembelajaran melalui berbagai macam evaluasi hasil belajar yang berpedoman pada 

pencapaian ranah (domain) kognitif,  ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

2. Metode demonstrasi adalah cara-cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi,    kejadian, urutan melakukan suatu 

kegiatan atau benda tertentu yang sedang  dipelajari baik dalam bentuk yang sebenarnya 

maupun tiruan melalui penggunaan berbagai macam media yang relevan dengan pokok 

bahasan untuk memudahkan siswa agar kreatif dalam memahami materi. 

D. Tujuan Penelitian 
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Setiap kegiatan tentu memiliki tujuan, begitu pula dengan penelitian ini.Secara umum 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

sekolah dasar. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui peningkatan aktivitas siswa pada topik alat peredaran darah manusia terhadap 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi. 

2. Mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran IPA pada 

topik alat peredaran darah manusia. 

3. Mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran IPA pada topik alat peredaran darah 

manusia dalam pembelajaran IPA 

E. Manfaat Penelitian          

1.  Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai          

     pengaruh Metode Pembelajaran Demonstrasi terhadap meningkatkan  

      pemahaman konsep siswa pada topik alat peredaran darah manusia pada pembelajaran 

IPA. 

2. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami 

pembelajaran IPA dengan belajar mengamati dan menganalisa masalah, membuat 

perencanaan peragaan demonstrasi, memperagakan dan mempraktekkan rencana yang 

telah dibuat, menyimpulkan serta evaluasi. 

3. Bagi guru, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran IPA, sehingga dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan serta memantapkan kualitas dan keprofesionalan 

guru di Sekolah Dasar yang dapat dijadikan acuan untuk perubahan strategi pembelajaran 

lebih menarik, praktis, lebih konkrit, serta dapat dipertanggung jawabkan. 

F. Indikator Keberhasilan   

  Pembelajaran IPA pada Topik Alat Peredaran darah Manusia dengan Menggunakan 

metode Demonstrasi di katakana berhasil jika hasil dari test pemahaman konsep pada siklus I 
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mengalami peningkatan dari nilai hasil rata- rata ulangan harian yang di lakuakan oleh guru 

kelas dengan menggunakan metode ceramah, dengan standar KKM yang harus di capai 

adalah 7,00. 

  Pada siklus I terjadi dua kali pertemuan dengan membahas dua indikator yaitu 

menyebutkan organ yang terlibat dalam proses peredaran darah pada manusia, 

mengidentifikasi proses kerja jantung. Pada pertemuan ke dua indikator yang di bahas adalah 

mengidentifikasi macam- macam pembuluh darah.  

  Setelah diadakan penelitian pada siklus I maka hasil penelitian di evaluasi dan di 

kembangkan serta di analisis kembali pada siklus ke II. Setelah diadakan pengembangan, 

evaluasi, dan revisi Hasil tes dari siklus I kemudian di bandingkan dengan hasil tes siklus II  

jika kembali terjadi peningkatan maka pembelajaran IPA pada topik alat peredaran darah 

manusia melalui metode demonstrasi dikatakan berhasil dan sesuai untuk pembelajaran IPA 

pada topik alat peredaran darah pada manusia. 

  Selain dari hasil tes yang mengalami peningkatan maka aktivitas dan respon siswa ketika 

proses pembelajaran berlangsung harus mengalami peningkatan. Hal- hal yang di observasi 

adalah bertanaya kepada guru ketika pembelajaran berlangsung, melakukan pengamatan dan 

peragaan ketika pengerjaan lembar kerja siswa (LKS), dan mengkomunikasikan informsi. 

Anak yang aktif  bertanya ketika pembelajaran berlangsung dengan pertanyaan yang sesuai 

dngan materi di beri skor BS (Baik Sekali), anak yang aktif bertanya namun perrtanyaan yang 

di ajukan tidak sesuai dengan materi yang sedang berlangsung maka di beri nilai B (baik), 

sedangkan anak yang tidak aktiv bertanya di beri skor C (cukup). 

 Sedangkan untuk respon siswa dapat diamati melalui angket yang di bagikan kepada 

siswa dan pertanyaan yang di ajukan kepada siswa melalui wawancara, beberapa 

pertananyaan yang di ajukan adalah, bagaimana menurut pendapatmu apakah setuju tentang 

pemblajaran IPA dengan percobaan mengamati, pertanyaan kedua apakah kamu setuju dngan 
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pembelajaran IPA dengan menggambar dan memperagakan proses peredaran darah pada 

manusia, apakah kamu setuju dengan pembelajaran IPA dengan banyak bertanya kepada 

guru, Apakah kamu setuju pembelajaran IPA sengan belajar membuat kesimpulan. 

Pertanyaan di ajukan kepada kelompok dan bagimana melihat respon yang terjadi. 

 

 

 

 


