
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan sebuah pendekatan dasar dalam membentuk nilai-

nilai karakter manusia. Proses perubahan sikap serta perilaku dalam 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hal ini karena 

proses yang dilakukan dalam pendidikan ialah berupaya memperbaiki manusia 

melalui proses belajar mengajar.  Proses belajar itu sendiri harus membekali siswa 

dengan hidup (life skill atau life competency) yang sesuai dengan lingkungan 

kehidupan dan kebutuhan siswa. Pemecahan masalah secara reflektif sangat 

penting dalam pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama secara demokratis. 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan baik secara 

konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih berfokus lagi setelah di 

amanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu 

pada setiap jenis dan jenjang pendidikan (Mulyasa, 2013: 4).  

Pendidikan yang baik selalu melibatkan kurikulum yang dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam mendidik sampai membentuk manusia seutuhnya. Pada 

kurikulum tahun 2006 yang telah dilaksanakan kurang lebih enam tahun dinilai 

tidak lagi sesuai dengan Zaman dan menjadikan siswa sebagai manusia yang 

individual. Dengan demikian, maka sejumlah pakar pendidikan berusaha 

memperbaiki semua unsur pelaksanaan pendidikan, salah satunya merombak 

kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Saat ini kurikulum di Sekolah Dasar 

(SD) sudah menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan suatu 



 

 

upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar pendidikan di negara kita ini 

menjadi lebih baik, dan dengan adanya kurikulum 2013 ini   diharapkan dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui 

penguatan keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi dan juga dengan 

adanya kemampuan pemahaman konsep yang lebih baik serta siswa menjadi lebih 

aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dikelas. 

Mulyasa, (2013) berpendapat bahwa pendidikan karakter dalam kurikulum 

2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses dan hasil pendidikan yang 

mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia siswa secara utuh, 

terpadu dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi juga 

ingin mengubah pola pendidikan orientasi terhadap hasil dan materi ke pendidikan 

sebagai proses, melalui pendekatan secara langsung dengan metode demonstrasi. 

Oleh karena itu, pembelajaran harus melibatkan siswa agar mereka mampu 

bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali berbagai potensi, 

pemahaman konsep dan kebenaran secara ilmiah. Oleh karena itu, perlunya 

kreativitas seseorang guru agar mampu menjadi fasilitator, dan mitra belajar bagi 

siswa.  

Kurikulum 2013 juga sangat berperan dalam mengasah kemampuan 

penalaran, pemecahan masalah, pemahaman, serta motorik siswa. Tugas guru 

tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi harus kreatif 

memberikan layanan dan kemudahan belajar (facilitate learning) kepada seluruh 

siswa (Rakhmawati, 2016). Selain itu, dalam upaya menggali berbagai potensi 



 

 

siswa, maka diperlukan adanya pemahaman dalam menemukan konsep dalam 

pembelajaran di kelas. Salah satu muatan dalam pembelajaran di kelas yaitu mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Bahasa Indonesia.  

Fowler (dalam Trianto, 2014: 136) menyatakan bahwa IPA merupakan 

pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-

gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengematan dan deduksi. Selain 

itu, pengertian IPA juga diungkapkan oleh Wahyana (dalam Trianto, 2014:136) 

bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, 

dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat dari 

kejadian-kejadian alam, yang dapat menghasilkan fakta-fakta melalui penelitian 

menggunakan metode ilmiah dan berdasarkan teori-teori dan pengamatan. 

Sedangkan Bahasa Indonesia adalah ilmu yang mempelajari mengenai tata cara 

berbahasa dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan kaidah-kaidah 

ejaan yang sesuai dengan pedoman dalam kegiatan berkomunikasi. 

Tujuan utama pembelajaran IPA adalah agar siswa memahami konsep-

konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan metode ilmiah, bersikap 

ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih 

menyadari kebesaran dan kekuasaan pencipta alam (Depdikbud, 1997:2).Selain 

itu, tujuan pelajaran bahasa Indonesia yaitu agar siswa memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan baik, menghargai dan bangga menggunakan bahasa 

Indonesia, dapat memahami serta menggunakan bahasa Indonesia untuk 



 

 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

mempersiapkan siswa untuk melakukan interaksi yang bermakna dengan bahasa 

yang alamiah. Agar interaksi dapat bermakna bagi siswa, perlu didesain secara 

mendalam program pembelajaran bahasa Indonesia. Desain yang bertumpu pada 

kontekstual, konstruktif, komunikatif, intergratif, dan kuantum yang didasari oleh 

kompetensi dasar siswa.  

Pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang 

fundamental dalam menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, kreatif dan inovatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka pada kedua 

pelajaran tersebut perlu diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan 

siswa secara aktif yaitu melalui proses pemahaman konsep dan komunikasi yang 

baik antar guru dan siswa serta sikap ilmiah siswa saat di dalam kelas. IPA juga 

didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejadian-

kejadian kebendaan dan pada umumnya didasarkan atas hasil observasi atau 

pengamatan, eksperimen dan induksi. Secara alamiah IPA memiliki konsep 

pemikiran dan pemahaman yang terintegrasi dalam pengembangan kemampuan 

berpikir yang sistematis dan analitis. Bahasa Indonesia 

Oleh sebab itu, pendidikan IPAdan Bahasa Indonesia harus ditanamkan 

secara kuat sejak awal, yaitu sejak sekolah dasar (SD) yang merupakan awal bagi 

siswa untuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dengan pendidikan 

muatan IPA dan Bahasa Indonesia, diharapkan para siswa akan memperoleh 

pengalaman dalam bentuk kemampuan untuk bernalar induktif dengan berbagai 

konsep dan kemampuan berbicara serta berbahasa yang baik. Kemampuan yang 



 

 

diperoleh oleh siswa juga diharapkan dapat digunakan untuk mengungkap 

fenomena-fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan prinsip-

prinsip dari ilmu pengetahuan alam dengan teknologi, kemampuan dalam 

berkomunikasi dan terampil berbahasa dengan baik dan dapat mengembangkan 

kebiasaan serta sikap ilmiah untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. 

Sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD, mata pelajaran 

IPA dan Bahasa Indonesia memiliki keunikan dalam aspek pembelajarannya. 

Pelajaran IPA pada umumnya kurang disukai oleh siswa. Hal ini dikarenakan di 

dalam IPA terdapat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang sukar dipelajari 

siswa. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kesulitan dalam 

mengolah dan merangkai kata dalam berbahasa. Selain itu, kurangnya kesadaran 

siswa bahwa materi-materi yang ada pada IPA dan Bahasa Indonesia mengajarkan 

untuk berpikir logis, rasional, kritis, cermat, efisien, efektif yang akan berguna 

pada era yang akan datang. Hasil pengalaman belajar siswa pada muatan IPA 

menunjukan bahwa meskipun IPA diajarkan lebih banyak, namun hasil belajar 

siswa dalam bidang IPA relatif rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran 

lain. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa 

kebanyakan siswa sudah memahami materi yang di ajarkan oleh guru. Siswa juga 

tidak kesulitan dalam memahami materi bahasa Indonesia. Saat kegiatan 

pembelajaran di kelas, rata-rata dalam  memahami pelajaran IPA dan Bahasa 

Indonesia, siswa lebih cenderung kesulitan dalam memahami pelajaran IPA. Hal 

itu dikarenakan materi IPA lebih banyak praktikumnya. Oleh sebab itu, ada hal-



 

 

hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajarkan pembelajaran IPA, misalnya 

seperti pemahaman konsep dan aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan hasil pra siklus pemahaman konsep yang dilakukan di kelas 

IV SD 1 Mejobo Kudus, dengan menggunakan instrumen tes uraian siswa 

mendapatkan nilai rata-rata 65,9 dengan kriteria minimal 70. Hasil tes tersebut 

menunjukkan bahwa nilai tes siswa masih rendah. Saat dilakukan ujicoba soal pra 

siklus, hanya beberapa siswa yang mendapatkan nilai di atas 60. Jumlah tersebut 

termasuk dapat dikategorikan masih rendah dan belum maksimal. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil pra siklus semester gasal menunjukkan bahwa dari 22 siswa 

hanya 10 siswa yang tuntas, sedangkan 12 siswa belum tuntas. Rendahnya hasil 

pemahaman konsep terlihat dari hasil observasi, diantaranya siswa susah 

berpendapat saat diskusi kelompok, siswa belum memahami soal dan belum bisa 

menghubungkan atau menganalisis soal yang diberikan oleh peneliti. Rendahnya 

pemahaman konsep tersebut juga disebabkan karena keterbatasan media 

pembelajaran, menyebabkan guru kurang maksimal dalam menyampaikan konsep 

dari materi yang diajarkan kepada siswa,  bahan acuan yang digunakan guru 

hanya bersumber pada satu buku. Kurangnya penggunaan media dalam 

menyampaikan materi menyebabkan siswa kesulitan dalam menemukan konsep 

yang di ajarkan dan aktivitas siswa saat di kelas menjadi pasif, kegiatan belajar 

menjadi monoton dan siswa masih sungkan bertanya apabila belum memahami 

materi.  

Beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran, terlihat pada kegiatan 

yang berlangsung di dalam kelas belum mengacu pada pembelajaran yang aktif, 



 

 

efektif, dan bermakna. Maksud dari kegiatan aktif, efektif dan bermakna ialah  

pada saat pembelajaran di kelas, dengan waktu yang singkat, guru dapat 

memaksimalkan waktu pembelajaran dengan penggunaan media atau alat peraga, 

sehingga siswa dapat aktif terlibat secara langsung. Dengan adanya media 

tersebut, siswa dapat mengetahui, memecahkan masalah dan memahami konsep 

yang di ajarkan oleh guru, siswa juga dapat mentransfer pengetahuannya pada 

masalah-masalah baru dan situasi-situasi belajar yang baru pula, sehingga 

pembelajaran pun menjadi lebih bermakna.  

Berdasarkan hasil observasi di dapatkan hasil diantara yaitu: (1) siswa 

kurang aktif dalam proses pembelajaran termasuk dalam memperhatikan 

penjelasan guru dan mengungkapkan pendapat, (2) kurangnya waktu dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum. (3) biasanya dalam diskusi hanya siswa yang 

aktif satu atau dua anak saja, sedangkan yang lain sibuk sendiri atau bermain-

main dengan teman yang lain. Selain itu, pembelajaran yang dikembangkan 

bersifat tekstual dengan buku sebagai sumber pembelajaran yang utama dan 

kurang optimalnya penggunaan sumber belajar maupun media pembelajaran. (4) 

Saat penyampaian materi, guru sudah menggunakan media pembelajaran namun 

belum optimal. Kegiatan diskusi siswa, dalam setiap kelompoknya hanya 

diberikan satu macam soal latihan yang membuat siswa yang lain tidak ikut serta 

mengerjakan. Penerapan proses pembelajaran tersebut, membuat siswa masih 

kesulitan untuk menangkap materi yang disampaikan. (5) guru belum maksimal 

dalam menggunakan metode pembelajaran sehingga proses pembelajaran terkesan 

kurang menarik untuk siswa, (6) pembelajaran di kelas masih bersifat teacher 



 

 

center (berpusat pada guru) dengan demikian dapat menjadikan kelas menjadi 

monoton dan membosankan, dan (7) penggunaan waktu dalam penyajian materi 

IPA dan Bahasa Indonesia kurang efisien.   

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa kemampuan pemahaman 

konsep dan aktivitas belajar siswa kelas IV pada muatan IPA dan Bahasa 

Indoensia di  SD 1 Mejobo masih rendah. Melihat kondisi tersebut, seorang guru 

dituntut untuk dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran, sehingga 

tercipta kondisi belajar yang interaktif, efektif efisien dan menyenangkan. Maka 

dari itu, dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman serta kaaktifan 

belajar siswa saat di kelas, perlu adanya penerapan metode pembelajaran yang 

tepat dan dapat meningkatkan pemahaman serta keaktifan belajar siswa.  Salah 

satu metode dalam pembelajaran itu adalah metode demonstrasi. 

Penelitian ini menggunakan metode demonstrasi dikarenakan dalam 

muatan IPA dan Bahasa Indonesia di kelas IV mencakup materi yang cukup 

banyak dan cukup sulit untuk dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, perlu adanya 

sistem mengajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, dalam pelaksanaanya 

pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia lebih mengarahkan siswa pada 

pengalaman mengajar dimana pengalaman yang dapat diperoleh hanya dengan 

adanya keaktifan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada proses belajar 

yang tidak disertai keaktifan pembelajar di dalamnya. Santi (dalam Djamarah, 

2000:102) menyebutkan bahwa metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan 

dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi 



 

 

atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya atau tiruan, yang 

disertai dengan penjelasan lisan. 

Metode demonstrasi merupakan sebuah metode belajar dimana guru 

memberikan contoh secara praktek dihadapan para siswa. Tujuan penggunaan 

metode ini tentunya untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Bagian yang paling penting dalam upaya meningkatkan 

pemahaman siswa adalah pada tahap pelaksanaannya. Hal itu dikarenakan pada 

tahap pelaksanaan ini, siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan praktikum 

untuk menemukan suatu konsep, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas serta 

pemahaman konsep siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru, 

terutama pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumhadi, (2016) 

bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumhadi menunjukkan pembelajaran 

IPA di kelas 1 SD masih rendah. Hasil dari penelitian yang dilakukannya rata-rata 

pra siklus sebesar 72. Pada tindakan siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 81 

dan persentase keberhasilan 70% termasuk dalam kategori rendah. Pada tindakan 

siklus II nilai rata-rata yang dicapai sebesar 92 dengan persentase keberhasilan 

100% termasuk dalam katagori tinggi. Dengan melihat data keberhasilan tersebut 

maka di indikasikan bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran IPA. 

Hasil penelitian di  atas juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Tustyana, dkk  (2016)  yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dari penelitian 



 

 

yang dilakukan Tustyana menunjukkan adanya peningkatan pada Siklus I dan 

Siklus II. Pada siklus I menunjukan nilai rata-rata aktivitas belajar siswa yaitu 71,2 

kategori cukup aktif, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 71,4 

kategori sedang. Namun, hasil ini belum mencapai kriteria keberhasilan. 

Selanjutnya, pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata aktivitas belajar 

siswa yaitu 80,39 kategori aktif, kualitas peningkatan aktivitas belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II sebesar 0,31 kategori sedang. Sedangkan, nilai rata-rata hasil 

belajar siswa yaitu 81,6, kualitas peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke 

siklus II sebesar 0,35 kategori sedang. Hasil pelaksanaan tindakan siklus II telah 

mencapai kriteria keberhasilan penelitian. Jadi, hasil dari penelitian tersebut dapat 

dikatakan berhasil meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Selain menggunakan metode demonstrasi, peneliti juga menggunakan 

menggunakan media Komponen Instrumen Terpadu (KIT) IPA. Wibawa dan 

Mukti (1993: 53) berpendapat bahwa media KIT merupakan seperangkat 

peralatan IPA dan Bahasa Indonesia yang didesain atau dirancang secara khusus 

untuk suatu tujuan tertentu untuk mengarah pada kegiatan yang 

berkesinambungan atau berkelanjutan. 

KIT merupakan seperangkat alat atau komponen yang ditempatkan dalam 

suatu tempat tertentu yang berfungsi sebagai media pembelajaran khususnya pada 

muatan IPA dan Bahasa Indonesia di SD. Penggunaan media tersebut biasanya 

dilakukan dengan cara dirakit terlebih dahulu. Media KIT dalam penelitian ini 

menggunakan KIT khusus pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia yang dibuat 

oleh peneliti. Media ini terdiri dari beberapa alat musik dari bahan bekas dan 



 

 

bahan bacaan Bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan IPA, Salah satunya adalah 

media KIT. Pelaksanaan media KIT ini nantinya akan digunakan guru sebagai 

media dalam pembelajaran, hal itu untuk menarik perhatian siswa supaya kegiatan 

belajar mengajar menjadi lebih aktif dan siswa dapat memahami konsep dari 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Kegiatan yang dilakukan siswa dalam memahami materi dengan 

menggunakan media KIT bunyi yaitu: (1) dalam pelaksanaannya, siswa 

mengamati guru dalam mendemonstrasikan media KIT, (2) setelah melakukan 

pengamatan, siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang tata cara 

penggunaan dan kegiatan yang dilakukan siswa dengan media KIT tersebut, (3) 

siswa melakukan percobaan menggunakan media KIT dengan cara siswa 

mengambil beberapa benda yang dapat menghasilkan bunyi dan membunyikannya 

dengan cara memukul media tersebut, kemudian hasil percobaan tersebut di amati 

apakah ada perubahan yang terjadi, (4) kemudian, siswa membahas hasil 

percobaan dan diskusi kelompok menggunakan media KIT bersama guru. 

Sedangkan untuk media KIT pada muatan Bahasa Indonesia, kegiatan yang 

dilakukan siswa adalah dengan membaca bacaan yang telah dibagikan oleh guru, 

kemudian siswa diminta untuk menemukan gagasan pokok dan pendukungnya, 

lalu kegiatan yang terakhir yaitu menempel hasilnya pada bagian belakang media. 

Pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas siswa yaitu kemampuan 

mengamati, mengembangkan pendapat, memecahkan masalah, mempertahankan 

pendapat, dan menguji /menemukan tentang suatu konsep melalui ekperimen yang 

dilakukan dengan menggunakan media KIT. Dari beberapa bagian proses 



 

 

tersebut, dapat meningkatkan kemampuan siswa terutama pada pemahaman 

konsep dan aktivitas belajar pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia.  

Penggunaan media KIT tersebut,  di dukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sugiarti, (2014). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pemahaman konsep peserta didik tentang gaya magnet meningkat, hal itu terlihat 

dari nilai setiap siklus yaitu nilai rata-rata sebelum tindakan (pra siklus) 65, pada 

siklus I nilai rata-rata menjadi 71,5, dan pada siklus II meningkat menjadi 82,12. 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media KIT IPA 

pada gaya magnet di kelas V SD Negeri Mangkubumen Kulon No. 83 Laweyan 

Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat meningkatkan pemahaman konsep.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Peningkatan Pemahaman Konsep dan Aktivitas Belajar 

Siswa pada Tema Indahnya Kebersamaan Melalui Metode Demonstrasi Berbantu 

Media KIT di  Kelas IV SD 1 Mejobo”.  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan metode demonstrasi berbantu media benda KIT dapat 

meningkatkan pemahaman konsep pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia di 

kelas IV SD 1 Mejobo tahun ajaran 2019/2020? 

2. Bagaimana penerapan metode demonstrasi berbantu media KIT dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada muatan IPA dan Bahasa  Indonesia 

di kelas IV SD 1 Mejobo tahun ajaran 2019/2020? 



 

 

3. Bagaimana penerapan metode demonstrasi berbantu media KIT dapat 

meningkatkan keterampilan guru pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia di 

kelas IV SD 1 Mejobo tahun ajaran 2019/2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep siswa melalui 

metode demonstrasi berbantu media KIT pada muatan IPA dan Bahasa 

Indonesia di kelas IV SD 1 Mejobo tahun ajaran 2019/2020. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa melalui metode 

demonstrasi berbantu media KIT pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia di 

kelas IV SD 1 Mejobo tahun ajaran 2019/ 2020/ 

3. Untuk mendeskripsikan keterampilan guru melalui penerapan metode 

demonstrasi berbantu media KIT yang dapat meningkatkan keterampilan guru 

pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia di kelas IV SD 1 Mejobo tahun ajaran 

2019/2020.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu inovasi 

dan mempunyai manfaat memperkenalkan pengetahuan penggunaan media  KIT 

dalam bidang pendidikan khususnya pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia dan 

dalam praktiknya menggunakan metode demonstasi. 



 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa  

a. Siswa terlibat langsung dengan obyek nyata sehingga dapat 

mempermudah pemahaman siswa terhadap pelajaran IPA, merangsang 

siswa untuk lebih aktif, kreatif, serta memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan keterampilan yang ada di dalam diri siswa. 

b. Membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang nyata dalam 

memahami konsep. 

2. Bagi Guru 

Manfaat bagi guru adalah agar dapat dijadikan acuan perbaikan dalam 

proses pembelajaran di kelas dan sebagai referensi  serta umpan balik dalam 

menggunakan metode demonstrasi, sehingga dapat meningkatkan pembelajaran 

menjadi aktif, menyenangkan khususnya pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai bahan pertimbangan pembuatan program pada muatan IPA dan 

Bahasa Indonesia yang dapat melibatkan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran dan dapat menumbuhkembangkan keterampilan serta 

kreativitas siswa. 

b. Membantu mengembangkan dan meningkatkan prestasi sekolah karena 

hasil pembelajaran yang lebih baik. 

 

 



 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tempat penelitian berlokasi di SD 1 Mejobo, kecamatan Mejobo kabupaten 

Kudus. 

2. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV dengan jumlah siswa 22, yang 

terdiri dari 8 laki-laki dan 14 perempuan. 

3. Penelitian ini membahas tentang peningkatan pemahaman konsep, aktivitas 

belajar siswa dan keterampilan guru melalui penerapan metode demonstrasi 

pada materi sifat-sifat bunyi dan gagasan pokok. 

4. Penelitian ini menggunakan media pembelajaran KIT. 

5. Penelitian ini dilakukan pada tema indahnya kebersamaan, muatan IPA dan 

Bahasa Indonesia. 

Kompetensi dasar tersebut terdapat pada kelas IV semester I. Variabel 

pada penelitian ini adalah peningkatan pemahaman konsep dan aktivitas belajar 

siswa melalui metode demonstrasi menggunakan media KIT. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan 

mengetahui sesuatu dan dikatakan dapat memahami dan mengerti apabila ia 

mampu memberi penjelasan secara jelas dan dapat memberikan contoh  pada hal 

tersebut dengan kata yang dikembangkan oleh dirinya sendiri. Adapun indikator 

pemahaman konsep yaitu: (1) menjelaskan ulang konsep materi, (2) menyatakan 

kebenaran obyek-obyek sesuai dengan sifat-sifat bunyi, (3) memberikan contoh 



 

 

dan non-conto dari konsep materi yang diajarkan, (4) menyajikan konsep materi 

dalam berbagai contoh, (5) mengembangkan syarat yang sesuai dan syarat yang 

tidak sesuai dengan suatu konsep dari materi, (6) menggunakan, memanfaatkan, 

dan memilih langkah-langkah dalam operasi tertentu, dan (7) 

mengimplementasikan konsep atau pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-

hari.  

1.6.2 Aktivitas Belajar  

Aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan fisik atau jasmani dalam  

menncapai suatu proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan sebuah hasil. Adapun 8 indikator dari aktivitas belajar yaitu: (1) 

Kegiatan Visual (Visual Activities), (2) Kegiatan Lisan (Oral Activities), (3) 

Kegiatan Mendengarkan (Listening Activities), (4) Kegiatan Menulis (Writing 

Activities), (5) Kegiatan Menggambar (Drawing Activities), (6) Kegiatan Motorik 

(Motor Activities), (7) Kegiatan Mental (Mental Activities), (8) Kegiatan 

Emosional (Emotional Activities). 

1.6.3 Tema Indahnya Kebersamaan 

Materi yang di ambil dalam tema indahnya kebersamaan ini yaitu pada 

subtema 2 dan 3 terdiri dari dua muatan, yaitu : 

1) Muatan IPA 

Pada muatan ini membahas mengenai materi  sifat-sifat bunyi. Benda atau 

alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Misalnya, gendang 

yang dipukul dan gitar yang dipetik. Sumber bunyi adalah semua getaran benda 

yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang keluar ketika kita bicara dihasilkan 



 

 

oleh getaran pita suara pada tenggorokan. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 

satu detik dapat disebut frekuensi. Bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada. 

Sedangkan bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Sifat-sifat bunyi 

pada dasarnya sama dengan sifat-sifat gelombang longitudinal yaitu dapat 

dipantulkan (refleksi), dibiaskan (refraksi), di padukan (interfensi), dilenturkan 

(difraksi) dan dapat diresonansikan.  

2) Muatan Bahasa Indonesia 

Pada muatan Bahasa Indonesia membahas mengenai gagasan pokok dan 

gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar 

pengembangan sebuah paragraf atau bide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. 

Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di 

awal dan akhir paragraf. Namun ada pula paragraf yang gagasan utamanya berada 

di awal dan akhir sekaligus. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau 

tambahan kalimat yang menjelaskan gagasan pokok.  

1.6.4 Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar yang dilakukan dengan 

cara memperagakan terlebih dahulu pada siswa mengenai suatu proses, cara dan 

suatu prosedur disertai dengan melakukan kegiatan dan memberikan penjelasan 

secara lisan. Garis besar langkah-langkah dalam metode demonstrasi yaitu : 

1) Perencanaan meliputi kegiatan merumuskan, menetapkan garis besar dalam 

metode demonstrasi, memperhitungkan waktu, dan evaluasi. 



 

 

2) Pelaksanaan meliputi persiapan bahan-bahan yang di demonstrasikan, 

memperhatikan situasi dan kondisi siswa selama proses demonstrasi 

berlangsung, menciptakan suasana yang kondusif. 

3) Evaluasi meliputi pemberian tugas, menjawab pertanyaan, membuat laporan 

dan mengadakan latihan lebih lanjut. 

1.6.5 Media KIT 

Media KIT adalah kepanjangan dari kata “Komponen Instrumen Terpadu, 

dan kemudian di singkat menjadi “KIT”. Media KIT Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) adalah kotak yang berisi alat-alat IPA. Seperangkat peralatan IPA tersebut 

mengarah pada kegiatan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Peralatan ini 

IPA yang dirancang dan dibuat ini menyerupai peralatan uji coba keterampilan 

proses pada bidang studi IPA. Sebagai Alat yang dirancang dan dibuat secara 

khusus ini maka dapat diartikan bahwa alat peraga KIT IPA merupakan suatu 

sistem yang di desain atau dirancang secara khusus untuk tujuan tertentu. 

Contohnya seperti media KIT IPA yang berupa peralatan seperti balon, telfon dari 

kaleng bekas dll.  

Media KIT  ini terdiri dari bahan-bahan seperti: 4 gendang dari kaleng 

bekas, tongkat pemukul dari kayu, pianika, botol bekas, 4 tabung dari kertas, 

piring plastik, penggaris besi, streofom, papan kayu dan gambar indera 

pendengaran. 

1.6.6 Keterampilan Guru 

Keterampilan mengajar adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan 

dengan semua aspek kemampuan guru dalam rangka memberi rangsangan dan 



 

 

motivasi belajar kepada siswa untuk melaksanakan aktivitas oleh guru.  Indikator 

keterampilan guru dalam mengajar siswa dalam pembelajaran meliputi: (1) 

kemampuan membuka pelajaran, (2) kemampuan menjelaskan, (3) kemampuan 

menggunakan peralatan/media, (4) kemampuan menanggapi respon dan 

pertanyaan sisa, (5) kemampuan menggunakan metode, (6) kemampuan 

menguasai materi pelajaran, (7) kemampuan menggunakan waktu secara efisien, 

(8) kemampuan dalam melaksanakan penilaian pencapaian hasil belajar, (9) 

kemampuan menutup pelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


