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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap

manusia. Melalui pendidikan, dapat diperoleh hal-hal baru yang dapat

digunakan dalam proses kelangsungan hidup manusia. Untuk itu, sudah

sepantasnya pemerintah menyelenggarakan pendidikan demi terwujudnya

tujuan pendidikan nasional seperti yang dirumuskan dalam GBHN bahwa

”Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan

kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian,

berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan

terampil serta sehat jasmani dan rohani. (Tap MPR No. 1 1/MPR/1993)”.

Upaya peningkatan kualitas manusia seperti yang terdapat dalam garis

terdepan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut dapat

ditempuh melalui berbagai bidang pembangunan yang salah satu diantaranya

adalah pembangunan di bidang pendidikan. Pengertian pendidikan menurut

Hasil rumusan Konggres se-Dunia ke-2 pada tahun 1980 tentang Pendidikan

Islam (dikutib dalam  Sudarno Shobron, 2011:268, dari M. Arifin, 1987: 15)

bahwa pendidikan adalah usaha mengembangkan seluruh aspek kehidupan

mnausia, baik spiritual, intelektual, imajinasi (fantasi), jasmaniah, ilmiah,
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linguistic, baik secara individual maupun kolektif, serta mendorong aspek-

aspek itu kearah kebaikan dan ke arah pencapaian kesempurnaan hidup.

Oleh karena itu, di Indonesia pendidikan mendapat perhatian yang utama.

Mengenai pelaksanaan pendidikan dalam praktek kesehariannya, berbagai

usaha pemerintah telah banyak dilakukan dengan meningkatkan sarana dan

prasarana yang menunjang proses belajar mengajar termasuk pembangunan

gedung dan fasilitas lain. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Dari kualitas pendidikan dan

pengajaran yang bermutu maka, akan menghasilkan sumber daya manusia

yang bermutu tinggi pula. Apabila suatu Negara dihuni oleh penduduk yang

memiliki SDM yang tinggi maka, negara tersebut akan maju. Oleh karena itu,

kualitas pendidikan dan pengajaran haruslah ditingkatkan.

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi sekarang ini telah mulai

diterapkan di lingkungan pendidikan Sekolah Dasar. Karena pendidikan

Sekolah Dasar merupakan awal dari tertanamnya pendidikan formal.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi menuntut pengembangan

kemampuan siswa SD dalam bidang akademis, terutama pada 5 bidang studi

yaitu PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS. Misalnya dengan mata

pelajaran IPA dapat melatih keterampilan anak untuk berfikir secara kreatif

dan inovatif. Keberhasilan pengajaran IPA ditentukan oleh berbagai hal

antara lain, kemampuan siswa dan kemampuan guru itu sendiri di dalam

melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna sesuai dengan tujuan

pengajaran IPA yang terdapat didalam kurikulum.
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Kurikulum yang digunakan pada Sekolah Dasar saat ini adalah

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Seperti halnya yang terjadi di

SD Negeri 02 Sedayu, pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran IPA di

kelas IV (empat) Tahun Pelajaran 2012/2013 berlandaskan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Setiap hari guru harus mempersiapkan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPA dan mengisi agenda batas

pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Guru melaksanakan proses pembelajaran IPA dengan menggunakan metode

ceramah konvensional, ceramah bervariasi, dan penugasan.dan penugasan

pada setiap akhir. Jadi, setiap guru menerangkan materi kepada siswa

kemudian guru melakukan evaluasi dengan memberikan tugas yang sesuai

dengan materi yang telah diajarkan. Selain itu, guru juga tidak menggunakan

media dalam proses pembelajaran yang pada dasarnya media sangat berguna

dalam setiap pembelajaran siswa.

Dari masalah di atas tampak daya tarik peserta didik terhadap

pembelajaran sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari 29 siswa yang ada,

hanya 13 anak saja yang aktif, baik dalam bertanya, menjawab pertanyaan,

menyampaikan pendapat, maupun mengajukan argumentasi. Sedangkan 16

siswa pasif atau tidak menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran.

Keadaan ini diperparah oleh kurangnya kreatifitas guru dalam menggunakan

ragam strategi pembelajaran.

Untuk mengatasi hal tersebut guru mencoba menggunakan strategi

saling mengirim soal dan mencari pasangan, tetapi hasilnya juga belum
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maksimal. Menghadapi realitas rendahnya keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran yang dapat mengakibatkan rendahnya pemahaman siswa

terhadap materi pelajaran yang disampaikan, maka guru mencoba

menggunakan Metode Demonstrasi

B. Pembatasan Masalah

Untuk memberi arahan yang jelas, pada penelitian ini hanya dibatasi

penguasaan konsep sifat-sifat benda cair dan penggunaannya melalui strategi

pembelajaran Demonstrasi pada kelas IV SD Negeri 02 Sedayu Jumantono

Karanganyar.

C. Rumusan Masalah

     Berdasarkan masalah-masalah yang ada, maka rumusan masalah yang

akan diteliti adalah “Apakah penggunaan Metode Demonstrasi dapat

meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri

02 Sedayu Jumantono Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013?”

D. Tujuan Penelitian

Untuk meningkatkan keaktifan siswa setelah diterapkan metode

Demonstrasi pada mata pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 02 Sedayu

Jumantono Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a. Memberikan sumbangsih terhadap metode pembelajaran baru yang

inovatif yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di masa

datang.

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah :

1) Meningkatkan kualitas dan mutu sekolah

2) Menghasilkan peserta didik yang mempunyai kompetensi

unggul

3) Menghasilkan lulusan peserta didik yang handal

4) Mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan

b. Bagi Guru :

1) Meningkatkan kompetensi kinerja guru

2) Mampu menggunakan metode pembelajaran yang tepat.

3) Mengembangkan kreatifitas guru

c. Bagi Siswa :

1) Meningkatkan  keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA

2) Mampu mengembangkan ilmu yang diperolehnya dalam

kehidupan sehari-hari.
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d. Bagi Peneliti lain

Sebagai acuan/rujukan untuk penelitian


