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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1   Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Hasil Belajar 

 Belajar ialah sesuatu yang terjadi dalam benak seseorang di dalam 

otaknya. Belajar itu sendiri pada dasarnya tidak memandang siapa yang belajar 

dan di mana tempatnya, sehingga siapa saja dapat melakukannya. 

Menurut Whandi (2007) menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan 

belajar apabila memiliki tiga ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Belajar adalah perubahan tingkah laku. 

2. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman bukan karena pertumbuhan. 

3. Perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang 

cukup lama. 

 “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya” 

(Slameto, 2003).  

 Menurut Ani (2004) belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Sedangkan Nashar (2004) 

memberikan definisi bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku, perubahan 

tingkah laku itu mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, yang terjadi melalui 

latihan dan pengalaman.  

Sardiman (2007) mendefinisikan bahwa:” belajar senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya 

dengan membaca, mengamati, medengarkan, meniru dan lain sebagainya”. 

 Jadi dalam belajar tidak hanya aspek pengetahuan yang diutamakan tetapi 

perubahan tingkah laku juga menjadi tujuan yang sangat penting dalam belajar. 

Perubahan tingkah laku itu dapat diperoleh melalui pengalaman individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya dengan berbagai kegiatan yang dapat merubah 

tingkah lakunya menjadi lebih baik. 
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 Menurut Syaiful dan Aswan (2006) setiap proses belajar selalu 

menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai ditingkat mana 

prestasi (hasil ) belajar yang dicapai. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono 

(2006) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak mengajar. Dari sisi 

guru, tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar, dari sisi siswa 

hasil belajar merupakan puncak proses belajar. 

 Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja 

(Suprijono. 2011). 

 Pengertian hasil belajar menurut Uno (2008) adalah perubahan tingkah 

laku yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai akibat dari interaksi 

seseorang dengan lingkungannya. 

 Arikunto (2006) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar dan merupakan penilaian 

yang dicapai oleh siswa untuk mengetahui sejauh mana materi pelajaran  diterima 

oleh siswa. 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan sebagai perubahan kemampuan yang dimiliki seseorang baik 

kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor, kemampuan–kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa melalui suatu proses berupa informasi yang diperoleh dari 

pembelajaran dari guru terhadap siswa. Perubahan kemampuan-kemampuan 

belajar ke arah yang lebih baik (perubahan progresif). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih 

baik. Tes digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam hasil belajarnya. 

Tes pilihan ganda, tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan merupakan teknik tes 

yang biasa digunakan oleh guru. Observasi atau pengamatan, jurnal, angket, 

portofolio dan wawancara merupakan teknik non tes. Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa guru melihatnya dapat dalam bentuk nilai yang diperoleh oleh siswa. 
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2.1.2 Pengertian Metode Demonstrasi 

 Dari asal katanya demonstrasi dapat diartikan sebagai pertunjukan 

mengenai cara–cara memakai sesuatu. Secara bahasa metode adalah cara yang 

tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan khususnya dalam ilmu pengetahuan. 

 Menurut Sudjana (2008) metode demonstrasi merupakan metode yang 

sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha 

sendiri berdasarkan fakta/ data yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah 

suatu metode yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Putra 

(2004) mengemukakan bahwa metode demonstrasi adalah cara penyajian 

pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek atau cara melakukan 

sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. 

 Pengertian metode demonstrasi menurut Rahardja (2002) adalah suatu cara 

menyajikan bahan pelajaran dimana guru atau nara sumbernya dengan sengaja 

mempertunjukkan atau memperagakan tindakan/ proses yang disertai penjelasan, 

ilustri seperlunya dan siswa mengamati dengan seksama. Kebaikan dari metode 

demonstrasi antara lain: 

1. Dapat memperjelas pemahaman siswa dengan mengamati peragaan dari guru. 

2. Dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pemahaman yang salah terhadap 

bahan pelajaran dibandingkan dengan mendengarkan ceramah dari guru. 

3. Siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dengan secara langsung 

mengamati peragaan dalam demonstrasi. 

4. Dapat mempermudah pemusatan perhatian siswa, karena secara khusus 

dituntut mengamati secara seksama. 

5. Mendorong keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal 

yang belum diketahui selama kegiatan demonstrasi berjalan. 

Sedangkan kelemahan dari metode demonstrasi adalah: 

1. Memerlukan waktu yang cukup lama 

2. Memerlukan persiapan yang matang, teliti dan cermat 

3. Memerlukan peralatan yang memadai 

4. Belum tentu semua siswa dapat mendemonstrasikan ulang setelah 

menyaksikan peragaan guru 
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5. Tidak semua bahan pelajaran dari berbagai bidang studi tepat 

didemonstrasikan. 

 Metode demonstrasi adalah cara penyampaian bahan ajar yang 

disampaikan dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan tentang suatu 

proses atau kejadian tertentu pada suatu benda yang sedang dipelajari baik dalam 

bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru 

atau sumber lain yang ahli dalam topik bahasan. 

 Metode demonstrasi memiliki kelebihan dan kelemahan yaitu sebagai 

berikut:   

a. Kelebihan metode demonstrasi: 

1. Membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja 

suatu benda. 

2. Memudahkan berbagai jenis penjelasan. 

3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui 

pengamatan dan contoh yang konkret, dengan menghadirkan obyek 

sebenarnya.  

 b. Sedangkan kelemahan dari metode demonstrasi ialah: 

1. Anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan 

dipertunjukkan yang dikarenakan jarak pandang jauh dan obyek yang diamati 

kecil. 

2. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 

3. Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa 

yang didemonstrasikan karena proses demonstrasi harus didukung dengan 

penjelasan yang rinci oleh guru/ instrukturnya (Gunawan, 2009). 

 Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta 

dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan 

sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. 

Karena itu, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan: demonstrasi proses 

untuk memahami langkah demi langkah, dan demonstrasi hasil untuk 

memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya, setelah 

demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Sebagai hasil, 
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peserta akan memperoleh pengalaman belajar langsung setelah melihat, 

melakukan, dan merasakan sendiri. Tujuan dari demonstrasi yang dikombinasikan 

dengan praktek adalah membuat perubahan pada keterampilan (Widiatmoko, 

2002). 

 Berdasarkan pendapat para ahli mengenai metode demonstrasi tersebut, 

maka dapat diketahui bahwa metode demonstrasi adalah metode yang digunakan 

oleh guru dengan cara mempraktekkan secara langsung dan siswa mengamati 

serta mencatat hal penting selama demonstrasi, setelah itu siswa diberikan 

kesempatan untuk mempraktekkan secara langsung dengan mendemonstrasikan 

materi yang sedangg dipelajari. Selain itu metode ini juga mempunyai kelebihan 

dan kelemahan, salah satu kelemahan metode demonstrasi adalah membutuhkan 

waktu yang lama selain itu guru dituntut untuk mempunyai kemampuan yang 

lebih dalam mengontrol siswa selama kegiatan. Tetapi disisi lain metode 

demonstrasi memiliki kelebihan yaitu siswa menjadi lebih aktif, dan cermat 

memerhatikan dengan seksama kegiatan demonstrasi.  

Langkah-langkah Menggunakan Metode Demonstrasi menurut Widiatmoko 

(2002) adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan: 

1. Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi 

berakhir. 

2. Persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. 

3. Lakukan uji coba demonstrasi. 

b.   Tahap Pelaksanaan 

1. Langkah pembukaan. 

 Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 

di antaranya: 

a. Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat 

memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. 

b. Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. 
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c. Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa, misalnya siswa 

ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan 

demonstrasi. 

2.     Langkah pelaksanaan demonstrasi: 

a. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa 

untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung 

teka-teki sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan 

demonstrasi. 

b. Ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang 

menegangkan. 

c. Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan 

memerhatikan reaksi seluruh siswa. 

d. Berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut 

sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. 

3.  Langkah mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, 

proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu 

yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian 

tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa 

memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Selain memberikan tugas yang 

relevan, ada baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang 

jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya. 

Menurut Sirait (2002), terdapat langkah-langkah menggunakan metode 

demonstrasi yg meliputi: 

1. Tahap persiapan, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam tahap ini antara lain: 

merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik setelah proses 

demonstrasi berakhir (meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan 

tertentu), mempersiapkan garis besar langkah-langkah pelaksanaan 

demonstrasi yang akan digunakan sebagai panduan dan melakukan uji coba 

demonstrasi. 

2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: a) langkah 

pembuka, meliputi: mengatur posisi tempat duduk siswa, mengemukakan 
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tujuan pembelajaran yang hendak dicapai serta menjelaskan tugas yang harus 

dilakukan siswa berhubungan dengan pelaksanaan metode demonstrasi, b) 

langkah pelaksanaan, meliputi memberikan apersepsi sebelum pelaksanaan 

metode demonstrasi, melaksanakan proses proses demonstrasi dengan 

memperhatikan keadaan siswa, memotivasi siswa untuk berperan secara 

aktif, c) langkah akhir, meliputi: memberikan  tugas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan metode demonstrasi, mengidentifikasi apakah tujuan 

pembelajaran telah tercapai serta melakukan tindak lanjut. 

Harahab (2009) memaparkan bahwa suatu demonstrasi yang baik membutuhkan 

persiapan yang teliti dan cermat, serta membutuhkan keikutseetaan dari siswa. 

Adapun langkah-langkah penerapan metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan, dalam tahap perencanaan ini guru melakukan langkah-langkah 

yang merupakan persiapan sebelum dilakukannya metode demonstrasi. 

Langkah-langkah tersebut meliputi: merumuskan tujuan, menetapkan langkah-

langkah pelaksanaan metode demonstrasi, memperhitungkan alokasi waktu, 

intropeksi mengenai pelaksanaan metode demonstrasi, memberikan tugas 

sebagai wujud peran aktif siswa. 

2. Pelaksananaannya, hal yang seharusnya dilakukan adalah: melakukan 

demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik, mengingat pokok-pokok 

materi yang akan didemonstrasikan agar mencapai sasaran, memperhatikan 

keadaan siswa apakah semua mengikuti demo dengan baik, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif ikut serta melakukan kegiatan 

demonstrasi secara mandiri. 

Kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan untuk menunjang 

demonstrasi, diantaranya adalah: 

1. Siswa memiliki motivasi, perhatian dan minat terhadap topik yang 

didemonstrasikan. 

2. Memahami tentang tujuan/ maksud yang akan didemonstrasikan. 

3. Mampu mengamati proses yang dilakukan oleh guru. 

4. Mampu mengidentifikasi kondisi dan alat yang digunakan dalam 

demonstrasi. 
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 Dari penjelasan mengenai langkah-langkah metode demonstrasi menurut 

Widiatmoko (2002), Sirait (2002) dan Harahab (2009), maka secara garis besar 

dapat disimpulkan langkah-langkah dalam pelaksanaan metode demonstrasi 

menurut peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Awal 

1. Mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pelajaran (do’a, absensi, 

memotivasi, menumbuhkan rasa percaya diri siswa). 

2. Menjelaskan topik pembelajaran. 

3. Merumuskan tujuan yang akan dicapai. 

4. Memulai kegiatan demonstrasi dengan kegiatan yang dapat merangsang siswa, 

misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan maupun teka-teki.  

b. Kegiatan Inti 

1. Pada tahap eksplorasi, lakukan demonstrasi sederhana/ apersepsi agar siswa 

dapat membuat kesimpulan dan catatan singkat. 

2. Ciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan (semangat, antusias). 

3. Yakinkan bahwa semua siswa aktif mengikuti jalannya demonstrasi dengan 

memperhatikan reaksi seluruh siswa (berikan respon kepada siswa). 

4. Pada tahap elaborasi, berikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

secara mandiri kegiatan demonstrasi sesuai catatan yang sudah dibuat. 

5. Perhatikan apakah semua melakukan kegiatana demonstrasi dengan baik serta 

berikan bimbingan selama kegiatan demonstrasi berlangsung. 

6. Pada tahap konfirmasi, konfirmasikan kesimpulan yang benar dari hasil 

kesimpulan yang dibuat oleh siswa, menyampaikan topik yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Berikan tindak lanjut dari kegiatan demonstrasi (diskusi, membuat 

kesimpulan, menghubungkan materi dengan hasil demonstrasi, memberikan 

penguatan, merefleksi ulang hasil kegiatan pembelajaran). 

2. Berikan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa mengenai kegiatan yang 

baru saja dilakukan. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran. 
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2.1.3 IPA dan Pembelajarannya di SD  

 Pada hakikatnya IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala 

alam, baik yang menyangkut makhluk hidup maupun benda mati. Pada 

prinsipnya, IPA diajarkan untuk membekali siswa agar mempunyai pengetahuan 

(mengetahui berbagai cara) dan keterampilan (cara mengerjakan) yang dapat 

membantu siswa untuk memahami gejala alam. IPA merupakan cabang 

pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA didefinisikan sebagai 

sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari 

hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 

bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. 

 Ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada 

rumpun ilmu dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum 

yang pasti dan umum, berlaku kapan pun dimana pun (Wikipedia, 2010). 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam 

masyarakat membuat pendidikan IPA menjadi sangat penting. Pengajaran IPA 

dan keterampilan proses IPA untuk siswa hendaknya dimodifikasi sesuai taraf 

perkembangan kognitif siswa, karena struktur kognitif anak-anak tidak dapat 

dibandingkan dengan struktur kognitiff ilmuwan. Oleh karena itu anak-anak perlu 

diberi kesempatan untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA sehingga 

diharapkan akhirnya mereka berfikir dan memiliki sifat ilmiah (Samatowa, 2010). 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan 

pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan 

langkah-langkah ilmiah dan didapatkan dari hasil eksperimen atau observasi yang 

bersifat umum, sehingga akan dapat disempurnakan. 

 Dalam IPA anak-anak (siswa) harus bersikap skeptik sehingga mereka 

selalu siap memodifikasi model-model yang mereka punyai tentang alam ini 

sejalan dengan penemuan-penemuan yang mereka dapatkan. Selain materi IPA 

harus dimodifikasi, keterampilan-keterampilan proses IPA yang akan dilatihkan 

juga harus disesuaikan dengan perkembangan anak-anak. 

 Setiap guru harus paham akan alasan, mengapa suatu mata pelajaran yang 

diajarkan perlu diajarkan disekolahnya. Demikian halnya dengan guru IPA harus 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Obyektif
http://id.wikipedia.org/wiki/Umum
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tahu benar kegunaan-kegunaan apa saja yang dapat diperoleh dari pelajaran IPA. 

Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar bertujuan agar siswa dapat memahami 

konsep-konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat 

mempelajari alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep 

IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta menyadari kebesaran dan 

keagungan Tuhan. Berdasarkan tujuan di atas, maka pembelajaran pendidikan IPA 

di SD menuntut proses belajar mengajar yang tidak terlalu akademis dan 

verbalistik.  

 Dalam ilmu pengetahuan, istilah ilmu pengetahuan alam merujuk kepada 

pendekatan logis untuk mempelajari alam semesta. Ilmu pengetahuan alam 

mempelajari alam dengan menggunakan metode-metode sains. Ilmu pengetahuan 

jenis ini berbeda dengan ilmu pengetahuan sosial yang menggunakan metode 

sains untuk mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, ataupun ilmu 

pengetahuan formal seperti matematika (Khalimah, 2010). 

 IPA perlu diajarkan di SD karena termasuk dalam kurikulum suatu sekolah 

(Samatowa, 2006: 4). Ada beberapa alasan mengapa IPA diajarkan di SD yaitu : 

1. IPA sangat bermanfaat bagi suatu bangsa, sebab IPA merupakan dasar 

teknologi sebagai tulang punggung  pembangunan dan pengetahuan. 

2. IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan konsep berpikir kritis. 

3. Apabila IPA diajarkan dengan demonstrasi dan percobaan, maka IPA bukan 

pelajaran hafalan, melainkan pelajaran ketrampilan secara menyeluruh baik 

fisik maupun psikis. 

4. IPA memiliki nilai-nilai dan potensi pendidikan yang dapat membentuk 

kepribadian secara menyeluruh. 

 Samatowa (2006: 150) menyatakan bahwa proses pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

 Oleh karena itu pembelajaran IPA di kelas dipandang sebagai suatu proses 

aktif dan sangat dipengaruhi oleh apa yang sebenarnya ingin dipelajari anak. 

Aspek pokok dalam pembelajaran IPA adalah anak dapat menyadari keterbatasan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Alam_semesta
http://id.wikipedia.org/wiki/Alam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilmu_pengetahuan_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
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pengetahuan, mereka memiliki rasa ingin tahu untuk menggali berbagai 

pengetahuan baru dan akhirnya dapat mengaplikasinya dalam kehidupan mereka. 

2.1.4 Pengertian Motivasi Belajar 

 Suparno (2005) mengemukakan bahwa motivasi belajar berkaitan dengan 

equilibrium (keseimbangan), yaitu upaya untuk dapat membuat dirinya memadai 

dalam menjalankan hidup ini. Dengan equilibrium dimaksudkan agar seseorang 

dapat mengatur dirinya sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong untuk 

mempelajari sesuatu. 

 Motivasi belajar siswa adalah kecenderungan siswa untuk mencapai 

aktivitas akademis yang bermakna dan bermanfaat serta mencoba untuk 

mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Terdapat dua aspek motivasi 

belajar yang dimiliki siswa, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain 

(cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif 

eksternal seperti imbalan dan hukuman. Misalnya, murid belajar keras dalam 

menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. Sedangkan motivasi 

intrinsik yaitu motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri 

(tujuan itu sendiri). Misalnya, murid belajar menghadapi ujian karena dia senang 

pada mata pelajaran yang diujikan itu  (Asrori, 2011). 

Sedangkan menurut Syafaruddin (2005) motivasi adalah keinginan untuk 

melakukan suatu tindakan. Motivasi dalam belajar mempunyai arti 

membangkitkan dan memberi arah pada dorongan-dorongan yang menyebabkan 

individu melakukan perbuatan-perbuatan dalam belajar. Sebagaimana fungsi 

motivasi dalam proses belajar mengajar itu sendiri adalah: 

a. Menimbulkan dan mengubah minat belajar mengajar. 

b. Meningkatkan semangat belajar. 

c. Meningkatkan perhatian siswa dalam belajar. 

d. Menyediakan kondisi yang optimal bagi proses belajar. 

e. Membantu siswa agar mau menemukan serta memilih jalan atau tingkah 

langkah yang mendukung pencapaian tujuan belajar. 
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 Motivasi adalah suatu usaha yang mempunyai tujuan untuk 

menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong 

untuk mencapai tujuan tertentu (Ardiansyah, 2012). 

 Cara menumbuhkan motivasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan 

belajar di sekolah yaitu dengan memberi  angka, pujian, hadiah, hukuman, 

ulangan, saingan atau kompetisi, mengetahui hasil, hasrat untuk belajar, minat dan 

tujuan yang diakui. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan, mereka akan berusaha agar nilai ulangannya baik. Biasanya yang dikejar 

siswa adalah nilai yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi siswa merupakan 

motivasi yang sangat kuat karena dengan mendapatkan nilai yang baik siswa akan 

mendapat pujian atau hadiah dari orangtua atau guru. Pujian yang tepat akan 

memupuk suasana yang menyenangkan dan meningkatkan hasrat untuk belajar 

agar prestasi belajarnya meningkat. Pencapaian prestasi belajar yang baik 

merupakan simbol kebanggaan dan harga diri bagi siswa (Arfiandi, 2011).   

Motivasi belajar merupakan kekuatan (power motivation) daya pendorong 

(driving force) atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri 

peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan 

menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotor (Hanafiah & Suhana, 2010). 

Ada bermacam-macam jenis motivasi yang ada, antara lain motivasi instrik dan 

motivasi ekstrinsik. 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang 

sedang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah 

ingin mencari buku-buku untuk dibacanya. Motivasi intrinsik merupakan suatu 

keadaan yang berasal dari dalam diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan 

tindakan belajar. Perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi 

termasuk motivasi intrinsik siswa. Motivasi intrinsik adalah merupakan motif-
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motif yang menjadi dasar, pendorong seseorang untuk melakukan aktifitas yang 

timbul dari diri seseorang. Motivasi intrinsik dalam belajar didasari dengan 

adanya perasaan senang, kemauan, serta kemandirian dalam belajar. 

2. Motivasi Ektrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan merangsang dari luar. 

Motivasi ekstrinsik  adalah keadaan yang datang dari luar individu siswa, yang 

mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi ekstrinsik dalam 

belajar didasari dengan adanya dorongan yang berasal tidak mutlak dari diri 

individu atau dorongan yang berasal dari lingkungan sekitar individu yang 

memengaruhi proses belajar, motivasi ektrinsik berasal dari luar diri siswa, antara 

lain dorongan dari lingkungan sekitar misalnya dorongan dari orang tua, dorongan 

untuk berprestasi, keinginan untuk mendapatkan hadiah/ pujian yang dapat 

mendorong siswa dalam belajarnya (Putra, 2010). 

 Dari pengertian tentang motivasi belajar diatas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan tenaga dan dorongan dari dalam maupun luar individu untuk 

melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dari tiap 

individu itu sendiri. Motivasi belajar siswa dipengaruhi dari dalam dan luar diri 

siswa itu sendiri yang mendorongnya untuk giat belajar untuk mendapat suatu hal 

yang memotivasi dirinya untuk menjadi lebih maju dan baik dalam belajarnya. 

Terdapat dua macam motivasi yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

dalam belajar didasari dengan adanya perasaan senang, kemauan, kecerdasan serta 

kemandirian dalam belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik dalam belajar didasari 

dengan adanya dorongan yang berasal tidak mutlak dari diri individu atau 

dorongan yang berasal dari lingkungan sekitar individu yang memengaruhi proses 

belajar, motivasi ektrinsik berasal dari luar diri siswa, antara lain dorongan dari 

lingkungan sekitar misalnya dorongan dari orang tua, dorongan untuk berprestasi, 

keinginan untuk mendapatkan hadiah/ pujian yang dapat mendorong siswa dalam 

belajarnya. Berdasarkan pada kajian dari (Putra, 2010) yang juga dijadikan 

sebagai dasar penyusunan angket motivasi belajar siswa dalam penelitian ini. Cara 

yang digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan angket yang dibagikan kepada siswa pada kondisi 
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awal atau sebelum tindakan, setelah itu angket juga diberikan pada akhir 

pembelajaran tiap siklus untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA. 

 Aspek motivasi dapat dijabarkan menjadi dua yaitu intrinsik dan ektrinsik, 

motivasi intrinsik berasal dari dalam diri siswa antara lain perasaan senang, 

kemauan, kecerdasan, dan kemandirian. Sedangkan motivasi ektrinsik berasal dari 

luar diri siswa, antara lain dorongan dari lingkungan sekitar misalnya dorongan 

dari orang tua, dorongan untuk berprestasi, keinginan untuk mendapatkan hadiah/ 

pujian. 

2.2   Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

 Rachmawati (2009) dengan judul Pengaruh penggunaan metode 

demonstrasi pada mata pelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Karanggeneng 1 Kec. Kunduran Kab. Blora Tahun Pelajaran 2010/ 2011 

menyatakan bahwa metode demonstrasi terhadap hasil belajar IPA pokok bahasan 

energi panas dan bunyi pada siswa kelas IV hasil analisisnya adanya perbedaan 

penggunaan metode demonstrasi, hasil analisis pada pada kelas eksperimen 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 3.474 dan F tabel sebesar 

0.676, jadi T hitung > F tabel (3.474 > 0.676), dan nilai probabilitas (0,001) < 

0,05) maka Ho ditolak, jadi artinya metode demonstrasi berpengaruh positif dalam 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPA pokok bahasan energi panas dan bunyi  

siswa dapat mendemonstrasikan secara langsung tentang materi yang sedang 

dipelajari dan ini dapat memudahkan pemahaman siswa tentang energi panas dan 

bunyi. 

 Asti (2011) dengan judul Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V pada Pembelajaran IPA. 

Penelitian yang dilakukan di kelas V SDN 2 Kalimendong dengan subyek 23 

peserta didik. Hasil penelitian pada siklus I pada saat dilakukan pre-test  prestasi 

belajar rendah dengan rata-rata 42, pembelajaran berikutnya saat dilakukan post-

test hasil meningkat menjadi rata-rata 76 setelah tindak lanjut rata-rata menjadi 

79. Selanjutnya siklus II terjadi peningkatan prestasi rata-rata 83, setelah tindak 

lanjut rata-rata menjadi 84 dengan pencapaian ketuntasan belajar 100%. Ini 
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membuktikan bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik di kelas V SDN 2 Kalimendong. 

 Penelitian dari Rasim (2009) dengan judul Upaya meningkatkan hasil 

belajar IPA tentang mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui metode 

demostrasi menggunakan Periskop di kelas V SDN 3 Kalisalak UPK Kebasen 

Banyumas pada semester II tahun 2010/ 2011 hasil peneltian menunjukkan bahwa 

pembelajaran IPA dengan metode demonstrasi menggunakan periskop naik 34% 

dari kondisi awal 66,42 menjadi 89,13. Dengan demikian hasil belajar siswa 

menggunakan metode demonstrasi dengan periskop mengalami peningkatan 

karena siswa dapat terlibat langsung dalam mendemonstrasikan sesuai dengan 

materi yang sedang dipelajari serta dapat memudahkan pemahaman siswa tentang 

sifat-sifat cahaya. 

 Penelitian dari Astuti (2010) tentang Penggunaan Metode Demonstrasi 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Kelas V Pada Pembelajaran IPA di SD N 

Jepon 8 Kec, Jepon Kab. Blora Tahun Ajaran 2009/2010. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa terhadap 

materi Organ tubuh dengan Kompetensi Dasar mengidentifikasi fungsi organ 

peredaran darah. Peningkatan prestasi belajar tersebut terjadi secara bertahap 

dimana pada kondisi awal hanya terdapat lima siswa yang telah lulus dalam 

belajarnya, pada siklus I ketuntasan belajar siswa meningkat 17 siswa yang telah 

tuntas dan pada siklus II ketuntasan belajar siswa menjadi 100%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada pembelajaran IPA kelas V di SD N Jepon 8 Kec. Jepon, Kab. 

Blora Semester I Tahun Pelajaran 2009/ 2010. 

 Penelitian Ruwanti (2009) dengan judul Penggunaan Pendekatan Inkuiri 

Melalui Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas V pada mata Pelajaran IPA di MI Miftahul Ulum Sidorejo Malang. 

Setelah diberikan tindakan terbukti dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA di MI Miftahul Ulum Sidorejo 

Malang,  hal ini dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan motivasi siswa dari pre-

test sampai siklus terakhir (siklus III) menunjukkan peningkatan sebesar 100% 
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dari prosentase maksimal 150% sedangkan prestasi dari pre-test sampai siklus III 

menunjukkan peningkatan dari rata-rata 55 menjadi 78,5 yang berarti meningkat 

sebesar 42,72%. Dari penelitian Ruwanti tersebut dapat diketahui bahwa 

penggunaan metode demonstrasi yang digunakan dalam pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, karena siswa yang semula pasif dan 

kurang termotivasi menjadi lebih aktif dan mempunyai motivasi untuk belajar, 

terutama dalam pembelajaran IPA, hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 

motivasi dan prestasi belajar sebelum tindakan sampai pada siklus III. 

 Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi sangat cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat 

abstrak, karena dengan metode demonstrasi membuat pengajaran menjadi lebih 

jelas dan lebih konkret. Siswa akan lebih lebih mudah memahami yang sedang 

dipelajari dan aktif dalam menjawab atau menyelesaikan masalah yang ada 

dengan cara melakukan atau terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

2.3 Kerangka Pikir 

 Mengapa penerapan metode pembelajaran dengan demonstrasi dijadikan 

salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan 

motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA, karena melalui metode ini siswa 

menjadi lebih aktif dan memahami materi dengan mudah. Melalui metode 

demonstrasi siswa terlibat untuk lebih aktif dan cermat mengamati setiap langkah-

langkah selama kegiatan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

berlangsung dan mudah dalam memahami materi yang sedang disampaikan. 

Ketika siswa mengerti dan memahami materi yang disampaikan maka hasil 

belajar siswa pun menjadi lebih baik.  

 Metode demonstrasi digunakan dalam pembelajaran guna meningkatkan 

hasil belajar juga motivasi belajar siswa. Dalam metode  demonstrasi siswa akan 

dengan sungguh-sungguh memperhatikan materi yang sedang disampaikan oleh 

guru. Berdasarkan kerangka pikir di bawah ini, diduga bahwa metode 

pembelajaran yang digunakan guru sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar pada mata pelajaran IPA 

kelas 4 maka digunakan metode demonstrasi. 
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Kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Metode Demonstrasi 

2.4 Hipotesis Tindakan  

 Berdasarkan uraian teori dan kerangka pikir diatas maka hipotesis 

penelitian tindakan kelas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Diduga, apabila dalam kegiatan pembelajaran guru dapat menggunakan metode 

demonstrasi sebagai pendukung dalam kegiatan pembelajaran, maka dapat 

Kondisi Awal 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

Guru:  

melaksanakan 

pembelajaran 

secara 

konservatif 

Penerapan metode 

demonstrasi dalam 

pembelajaran dengan 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

melakukan kegiatan 

demonstrasi secara mandiri 

untuk meningkatkan hasil 

belajar dan motivasi 

belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Siswa: 

Hasil belajar dan 

motivasi belajar 

siswa masih rendah 

dan kurang semangat 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

Melalui penerapan metode 

demonstrasi demonstrasi 

dalam pembelajaran hasil 

belajar dan motivasi belajar 

siswa diharapkan dapat 

meningkat sehingga dapat 

mencapai ketuntasan 

SIKLUS 1 

SIKLUS 2 
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meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA tentang gaya pada siswa 

kelas 4 di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Diduga, apabila dalam kegiatan pembelajaran guru dapat menggunakan metode 

demonstrasi sebagai pendukung dalam kegiatan pembelajaran, maka dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA tentang gaya 

pada siswa kelas 4 di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga tahun pelajaran 2011/2012. 


