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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Secara garis besar pendidikan adalah upaya membentuk suatu lingkungan 

untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang 

dimilikinya dan akan membawa perubahan yang diinginkan dalam kebiasaan 

dan sifatnya (Sumanto, 2014). 

Menurut UU SISDIKNAS tahun 2003,  pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Materi  interaksi manusia dengan lingkungan merupakan salah satu 

mata pelajaran IPS di sekolah,  materi disekolah formal ini diharapkan 

mampu mengatasi permasalahan pemahaman siswa anatara manusia dengan 

lingkungan. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sekolah yakni 

bagaimana menghasilkan lulusan yang berkualitas, mempunyai inovasi dan 

kreativitas tinggi serta bermoral. Disini kemampuan guru dalam 

menyampaikan atau mentransformasikan bidang studi dengan baik, 

merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi karena hal ini dapat 

mempengaruhi proses mengajar dan hasil belajar siswa dalam memahami 

suatu materi. 

Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan baik agar siswa lebih 

mudah memahami pelajaran, seorang guru selain harus menguasai materi, dia 

juga dituntut untuk dapat terampil dalam memilih dan menggunakan metode 

mengajar yang tepat untuk situasi dan kondisi yang dihadapinya. Seorang 

guru sangat dituntut untuk dapat memiliki pengertian secara umum mengenai 

sifat berbagai metode, baik mengenai kebaikan metode maupun mengenai 

kelemahan-kelemahannya. 
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Ada beberapa metode yang dikenal dalam pengajaran, misalnya yaitu 

metode ceramah, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode 

eksperimen, metode tanya-jawab, dan sebagainya. Dengan memilih metode 

yang tepat, seorang guru selain dapat menentukan output atau hasil lulusan 

dari lembaga pendidikan, juga merupakan landasan keberhasilan lembaga 

pendidikan, dan juga menjadi pengalaman yang disenangi bagi anak didik 

(Aminuddin,2008). 

Oleh karena itu, untuk dapat mennyampaikan materi yang mudah untuk 

dipahami  dalam mata pelajaran IPS, guru dapat memilih metode 

demonstrasi, karena dalam pelajaran ini banyak materi yang dapat diterapkan 

atau dipraktekkan seperti materi interaksi manusia dengan lingkungan. 

Metode demonstrasi adalah cara belajar dengan cara memperagakan 

atau mempertunjukkan sesuatu di hadapan murid, yang dilakukan di dalam 

maupun di luar kelas. Menurut Oemar (2004), dengan menggunakan metode 

demonstrasi, guru telah memfungsikan seluruh alat indera murid, karena 

proses belajar-mengajar dan pembelajaran yang efektif adalah bila guru 

mampu memfungsikan seluruh panca indera murid untuk dapat memahami 

suatu materi. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pemahaman siswa di MTs 

Negeri Surakarta 1 pada materi pelajaran pada saat pembelajaran tergolong 

masih rendah hal tersebut disebabkan karena metode pembelajaran yang 

digunakan masih monoton yaitu hanya ceramah dan metode pemberian tugas 

saja hal tersebut membuat siswa menjadi kurang faham dengan materi yang 

telah disampaikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti permaksud melakukan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Metode Demonstrasi 

Terhadap  Pemahaman  Siswa  pada Materi Interaksi Manusia dengan 

Lingkungan Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VII MTs Negeri Surakarta 1”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang beragam. 

2. Masih rendahnya pemahaman peserta didik. 

3. Sulitnya pemahaman siswa terhadap materi interaksi manusia dengan 

lingkungan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti dapat lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Metode Demonstrasi 

2. Pemahaman Peserta didik  

3. Materi Interaksi Manusia dengan Lingkungan 

 

D. Rumusan Masalah 

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

dengan metode demonstrasi pada materi Interaksi Manusia dengan 

Lingkungan Mata Pelajaran IPS terpadu Kelas VII MTs Negeri Surakarta 

1? 

2. Bagaimana tingkat pemahaman siswa sesudah mengikuti pembelajaran 

dengan metode demonstrasi pada Interaksi Manusia dengan Lingkungan 

Mata Pelajaran IPS terpadu Kelas VII MTs Negeri Surakarta 1? 

3. Apakah metode demonstrasi efektif terhadap  pemahaman  siswa pada 

materi Interaksi Manusia dengan Lingkungan Mata Pelajaran IPS terpadu 

Kelas VII MTs Negeri Surakarta 1 efektif? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran dengan metode demonstrasi pada materi Interaksi Manusia 



4 

 

dengan Lingkungan Mata Pelajaran IPS terpadu Kelas VII MTs Negeri 

Surakarta 1. 

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sesudah mengikuti 

pembelajaran dengan metode demonstrasi pada materi Interaksi Manusia 

dengan Lingkungan Mata Pelajaran IPS terpadu Kelas VII MTs Negeri 

Surakarta 1. 

3. Untuk mengetahui efektifitas  metode demonstrasi terhadap  pemahaman  

peserta didik pada materi Interaksi Manusia dengan Lingkungan Mata 

Pelajaran IPS terpadu Kelas VII MTs Negeri Surakarta 1. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penenlitian ini dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Sekolah  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kususnya 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

demontrasi sebagai upaya dalam mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi saat proses belajar mengajar. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu 

untuk terus mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif. 

3. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan metode demonstrasi diharapkan mampu 

memberikan manfaat dalam pemahaman materi interaksi manusia dengan 

lingkungan mata pelajaran IPS terpadu. 

4. Bagi penelitian berikutnya 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu 

pengetahun sebagai referensi penelitian berikutnya. 

 

 

 




