
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 KAJIAN TEORI 
2.1.1 Metode Demonstrasi 

1. Pengertian Metode Demonstrasi  
Metode demonstrasi adalah suatu penyajian yang dipersiapkan secara 

teliti untuk mempertontonkan dan mempertunjukkan yaitu sebuah tindakan atau 
posedur yang digunakan. Metode ini disertai dengan penjelasan, ilustrasi, dan 
pernyataan lisan (oral) atau peragaan (visual) secara tepat dalam Canei, 
(1986:38).Dari batasan ini, Nampak bahwa metode ini ditandai adanya 
kesengajaan untuk mempertunjukkan tindakan atau penggunaan prosesur yang 
disertai penjelasan, ilustrasi, atau pernyataan secara lisan maupun visual.  

Winarno mengemukakan bahwa metode demonstrasi adalah adanya 
seorang guru, orang luar yang diminta, atau siswa memperlihatkan suatu proses 
kepada seluruh kelas (Winarno, 1980:87). Batasan yang dikemukakan Winarno 
memberikan kepada kita, bahwa untuk mendemonstrasikan atau memperagakan 
tidak harus dilakukan oleh guru sendiri dan yang didemonstrasikan adalah suatu 
proses.  

Dengan memperdulikan batasan metode demonstrasi, maka dapat 
dikemukakan bahwa metode demonstrasi merupakan format interaksi belajar-
mengajar yang mengajar mempertunjukkan atau memperagakan tindakan, proses, 
atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh siswa atau 
sebagian siswa. Dengan batasan metode demonstrasi ini, menunjukkan adanya 
tuntutan kepada guru untuk merencanakan penerapannya, memperjelas 
demonstrasi oral maupun visual, dan menyediakan peralatan yang diperlukan.  

2. Tujuan Penerapan Metode Demonstrasi  
Metode demonstrasi barangkali lebih sesuai untuk mengajarkan 

keterampilan tangan ini dimana gerakan-gerakan jasmani dan gerakan-gerakan 
dalam memegang sesuatu  benda    akan dipelajari, ataupun untuk mengajar hal-
hal yang bersifat rutin (Staton, 1978:91). Dengan kata lain, metode demonstrasi 
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bertujuan untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan fisik daripada 
keterampilan-keterampilan intelektual. Metode demonstrasi dapat dipergunakan 
untuk:  

1) Mengajar siswa tentang bagaimana melakukan sebuah tindakan atau 
menggunakan suatu prosedur atau produk baru.  

2) Meningkatkan kepercayaan bahwa suatu prosedur memungkinkan bagi 
siswa melakukannya.  

3) Meningkatkan perhatian dalam belajar dan penggunaan prosedur. (Canei, 
1986:38)  
Sedangkan Winarno mengemukakan bahwa tujuan penerapan metode 

demonstrasi adalah :  
1) Mengajarkan suatu proses, misalnya proses pengaturan, proses pembuatan, 

proses kerja. Proses mengerjakan dan menggunakan.  
2) Menginformasikan tentang bahan yang diperlukan untuk membuat produk 

tertentu.  
3) Mengetengahkan cara kerja. (Winarno, 1980:87-88)  

Berdasarkan pendapat tentang tujuan penerapan metode demonstrasi, 
maka tujuan penerapan metode demonstrasi yang dikemukakan oleh Staton, 
Cardille, dan Winarno, dapat diidentifikasi tujuan penerapan metode demonstrasi 
yang mencakup:  

1) Mengajar siswa tentang suatu tindakan, proses atau prosedur keterampilan-
keterampilan fisik/motoric.  

2) Mengembangkan kemampuan pengamatan pendengaran dan penglihatan 
para siswa secara bersama-sama.  

3) Mengkonkretkan infomasi yang disajikan kepada para siswa.  
3. Keunggulan dan kelemahan metode demonstrasi 

Dengan mempertunjukkan atau memperagakan suatu tindakan, proses, 
atau prosedur, maka metode demonstrasi memiliki keunggulan-keunggulan sebagai 
berikut:  

1) Memperkecil kemungkinan salah bila dibandingkan kalau siswa hanya 
membaca atau mendengar penjelasan saja, karena demonstrasi 
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memberikan gambaran konkret yang memperjelas perolehan belajar siswa 
dari hasil pengamatannya. 

2) Memungkinkan para siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan 
demonstrasi, sehingga memberi kemungkinan yang besar bagi para siswa 
memperoleh pengalaman-pengalaman langsung. Peluang keterlibatan siswa 
memberikan kesempatan siswa mengembangkan kecakapannya dan 
memperoleh pengakuan dan penghargaan dari teman-temannya. 

3) Memudahkan pemusatan perhatian siswa kepada hal-hal yang dianggap 
penting, sehingga para siswa akan benar-benar memberikan perhatian 
khusus kepda hal tersebut. Dengan kata lain, perhatian siswa lebih mudah 
dipusatkan kepada proses belajar dan tidak tertuju kepada yang lain. 

4) Memungkinkan para siswa mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang 
belum mereka ketahui selama demonstrasi berjalan, jawaban dari 
pertanyaan dapat disampaikan oleh guru ada saat itu pula (Winarno, 1980). 

Disamping memiliki berbagai kelebihan metode demonstrasi juga memiliki 
beberapa kelemahan yaitu : 

1) Memerlukan waktu yang cukup banyak  
2) Apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi menjadi kurang 

efesien. 
3) Memerlukan biaya yang cukup mahal, terutama untuk membeli bahan-

bahannya. 
4) Memerlukan tenaga yang tidak sedikit. 
5) Apabila siswa tidak aktif maka metode demonstrasi menjadi tidak efektif. 

(Winarno, 1980) 
4. Langkah 

Langkah-langkah Menggunakan Metode Demonstrasi 
1) Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan: 
a) Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses 

demonstrasi berakhir. 
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b) Persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan 
dilakukan. 

c) Lakukan uji coba demonstrasi. 
2) Tahap Pelaksanaan 

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. c) 
kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa, misalnya siswa 
ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan 
demonstrasi. 

Langkah pelaksanaan demonstrasi. a) mulailah demonstrasi dengan 
kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui 
pertanyaanpertanyaan 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. 

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. 

5. Penerapan Metode Demonstrasi 
Penerapan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa 

Sebelum mengajar atau pembelajaran dilaksanakan, seorang guru harus 
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membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menentukan konsep materi 
yang akan dipelajari siswa, mencari dan merumuskan masalah yang sesuai 
dengan konsep tersebut, serta merencanakan strategi pembelajaran yang cocok.  

Mengacu dari metode yang dipergunakan, maka selama proses kegiatan 
belajar mengajar siswa dapat memusatkan perhatiannya pada pokok bahasan 
yang akan didemonstrasikan, siswa memperoleh pengalaman yang dapat 
membentuk ingatan yang kuat, siswa terhindar dari kesalahan dalam mengambil 
suatu kesimpulan, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dapat dijawab sendiri oleh 
siswa pada saat dilaksanakannya demonstrasi, apabila terjadi keraguan siswa 
dapat menanyakan secara langsung kepada guru, kesalahan yang terjadi dari 
hasil ceramah dapat diperbaiki karena langsung diberikan contoh konkretnya.  

Menurut Basyirudin Usman (2002:46) menyatakan bahwa keunggulan dari 
metode demonstrasi adalah perhatian siswa akan dapat terpusat sepenuhnya 
pada pokok bahasan yang akan didemonstrasikan, memberikan pengalaman 
praktis yang dapat membentuk ingatan yang kuat dan keterampilan dalam 
berbuat, menghindarkan kesalahan siswa dalam mengambil suatu kesimpulan, 
karena siswa mengamati secara langsung jalannya demonstrasi yang dilakukan.  

Keunggulan metode demonstrasi adalah membantu anak didik memahami 
dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu kegiatan pembelajaran, 
memudahkan berbagai jenis penjelasan, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari 
hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan 
menghadirkan objek sebenarnya.  

Berdasarkan uraian di atas maka penggunaan metode demonstrasi 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa pada pokok bahasan nilai 
tempat ratusan, puluhan dan satuan. Adapun prosedur demonstrasi yang harus 
dilakukan dalam pembelajaran, dalam hal ini untuk meningkatkan pemahaman 
pada pelajaran matematika pada pokok bahasan nilai tempat adalah:  

1) Mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran.  
2) Memberikan penjelasan tentang topic yang akan didemonstrasikan. 
3) Pelaksanaan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dari siswa.  
4) Penguatan (diskusi, Tanya jawab, dan latihan) terhadap demonstrasi. 
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5) Kesimpulan. 
 

6. Sintaks Implementasi  benda   - benda  konkrit  
No Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

1 Guru mengatur tempat duduk yang 
memungkinkan siswa dapat memperhatikan 
dengan jelas 

Peserta didik duduk teratur 
dan memperhatikan 
penjelasan dengan guru 
dengan baik. 

2 Memantau tugas-tugas apa yang harus 
dilakukan oleh siswa 

Peserta didik mnjalankan 
tugas yang telah diberikan 

3 Memfasilitasi anak didik dengan alat peraga 
yang telah diberikan 

Peserta didik berdiskusi 
menggunakan alat peraga  
benda     konkrit  

4 Guru memantau peserta didik untuk bertukar 
pikiran 

Setiap kelompok bertukar 
pikiran apa yang mereka 
temukan 

 
2.1.2 Belajar 

1. Pengertian Belajar 
Banyak orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud belajar adalah 

mencari ilmu atau menuntut ilmu. Ada lagi yang secara khusus mengartikan 
belajar adalah menyerap pengetahuan. Ini berarti bahwa belajar mesti 
mengumpulkan fakta-fakta sebanyak-banyaknya. Jika konsep ini dipakai orang, 
maka orang tersebut perlu dipertanyakan, apakah dengan belajar semacam itu 
orang menjadi tumbuh dan berkembang? Terkadang belajar dimaknai dengan 
latihan semata seperti yang tampak pada latihan menulis dan membaca. 
Biasanya, orang yang memiliki paradigma semacam ini, akan merasa puas 
manakala anak-anak mereka telah mampu menulis dan membaca walaupun 
prestasi yang dicapai itu kosong dari arti, hakikat dan tujuan dari belajar.  

Tidak sedikit para pakar yang memformulasikan definisi belajar dengan 
perspektif yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat tentang arti belajar itu 
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disebabkan karena adanya kenyataan bahwa perbuatan belajar itu sendiri 
bermacam-macam. Banyak jenis kegiatan yang oleh mereka dapat disepakati 
sebagai perbuatan belajar misalnya, menirukan ucapan kalimat, mengumpulkan 
pem benda   haran kata, fakta, menghafal, menghitung, dan seterusnya. Namun 
demikian, jenis tadi adalah pengertian belajar perspektif tradisional. Belajar 
sebagai suatu proses perubahan tingkah laku atau kecakapan (kognitif, afektif, 
psikomotor) manusia yang bukan disebabkan oleh pertumbuhan fisiologis atau 
proses kematangan.6 Perubahan tingkah laku atau pengalaman itu berkat adanya 
pengalaman dan latihan.  

Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui 
latihan dan pengalaman.7 belajar adalah memodifikasi atau memperteguh 
kelakuan melalui pengalaman. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah 
laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini berbeda dengan 
pengertian lama tentang belajar.8 Perubahan yang terjadi pada individu bisa 
berupa penambahan informasi, pengembangan atau peningkatan pengertian, 
penerimaan sikap-sikap baru,  perolehan penghargaan baru, pengerjaan sesuatu 
dengan mempergunakan apa yang telah dipelajari.  

Belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 
seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam 
berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, 
keterampilan, serta perubahan lainnya.  

Bertolak dari beberapa definisi tentang belajar, secara umum belajar dapat 
dipahami sebagai tahapan perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang 
terjadi sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 
melibatkan proses kognitif. Itu artinya bahwa dalam belajar terdapat tingkah laku 
yang mengalami perubahan sebagai akibat dari interaksi dan pengalaman serta 
latihan, dan karena itu, perubahan tingkah laku yang disebabkan bukan oleh 
latihan dan pengalaman tidak digolongkan sebagai belajar. Belajar menyangkut 
perubahan dalam suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Keberhasilan yang 
dicapai peserta didik dalam belajar hendaknya dapat dibuktikan di sekolah yang 
dilakukan melalui penilaian. Penilaian bertujuan untuk memberikan umpan balik 
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bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengajaran sehingga mereka mengetahui 
kemajuan belajarnya. Mengenai prestasi belajar yang dicapai siswa di sekolah 
pada umumnya dilukiskan pada buku raport yang berupa nila-nilai atau angka. 

Dalam menentukan arah dan gerak langkah perbaikan pembelajaran di 
Sekolah Dasar (SD), penulis mengacu pada pendapat para ahli/pakar dalam 
bidang ilmu. Hal tersebut bertujuan agar dalam membuat dan menyusun hasil 
penelitian mempunyai landasan. belajar adalah proses perubahan tingkah laku 
seseorang yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Adapun ciri-ciri perubahan dalam perbuatan belajar adalah 
sebagai berikut : 

1) Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari belajar. Perubahan tersebut 
dapat menghasilkan tingkah laku yang lebih baik atau lebih buruk. 
Perubahan hasil belajar itu secara disadari. 

2) Perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman, artinya apabila 
situasi yang dihadapi hanya ditemui satu kali bukan merupakan perubahan 
hasil belajar. 

3) Perubahan merupakan suatu proses artinya belajar merupakan serangkaian 
kegiatan yang dilakukan dengan aktif. 

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar, meliputi seluruh 
aspek kepribadian mencakup fisik dan psikis.  

2. Pengertian Hasil Belajar 
Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dengan belajar 

manusia memperoleh keterampilan, kemampuan sehingga terbentuklah sikap dan 
bertambahlah ilmu pengetahuan. Jadi hasil belajar itu adalah suatu hasil nyata 
yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di 
sekolah yang diwujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester. 

Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai 
oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan 
kemajuan yang dicapai maka harus ada kriteria (patokan) yang mengacu pada 
tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh 
strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan dalam 
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belajar menurut W. Winkel (dalam buku Psikologi Pengajaran 1986:82  adalah 
keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni adalah prestasi belajar siswa di 
sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. 

Menurut Winarno Surakhmad (dalam buku, Interaksi Belajar Mengajar, 

(Bandung: Jemmars, 1980:25)  mengemukakan, bahwa keberhasilan dalam 
belajar yang dilakukan oleh siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian 
atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indek dalam 
menentukan keberhasilan siswa. 

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan 
belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 
mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku 
seseorang. Hasil belajar adalah informasi tentang pengetahuan, sikap dan 
perilaku serta ketrampilan yang dicapai oleh siswa setelah berpartisipasi dalam 
kegiatan belajar mengajar selama kurun waktu tertentu. Hasil belajar yang dicapai 
siswa merupakan tingkat kemampuan siswa dalam menerima dan memahami 
berbagai konsep yang telah dipelajari.Hasil belajar dalam penelitian ini adalah 
hasil yang diperoleh siswa setelahmengikuti proses pembelajaran setelah 
diadakan penelitian. Hasil belajar tersebut meliputi kemampuan kognitif, efektif 
dan psikomotor. 

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, 
setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. 
Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum 
yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses 
belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila 
tujuan intruksional khususnya dapat dicapai.  

Untuk mengetahui tercapai tidaknya KKM, guru perlu mengadakan tes 
formatif pada setiap menyajikan suatu bahasan kepada siswa. Penilaian formatif 
ini untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan intruksional 
khusus yang ingin dicapai. Fungsi penelitian ini adalah untuk memberikan umpan 
balik pada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan 
melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil. Karena itulah, 
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suatu proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi 
tujuan intruksional khusus dari bahan tersebut.   

3. Indikator Keberhasilan Belajar 
Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan hasil belajar adalah 
sebagian hasil yang  dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan 
terlebih dahulu mengandakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Untuk 
memahami pengertian hasil belajar maka harus bertitik tolak dari pengertian 
belajar itu sendiri. 

Djamarah  (2002: 13) mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian 
kegiatan jiwa raga  untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 
dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya menyangkut 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Winkel dalam Darsono (2000: 4) belajar 
adalah suatu aktivitas mental/psikis dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 
menghasilkan  perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan dan 
nilai sikap. 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan oleh seseorang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 3). 

Menurut Sardiman (2004: 21) belajar akan membawa suatu perubahan 
pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan berkaitan 
dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 
keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. 
Moh.Uzer Usman dan Lilis Setiawati (2002: 4) mengartikan “Belajar sebagai 
perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu 
dengan individu dan individu dengan lingkungan sehingga mereka lebih mampu 
berinteraksi dengan lingkungannya”. 

Sudjana (2000: 5) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 
ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 
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dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 
pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, 
kebiasaan serta perubahan-perubahan aspek lain yang ada pada individu belajar. 
Whittaker dalam Djamarah (2002: 12) merumuskan belajar sebagai proses di 
mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.  

Percival dan Ellington dalam Daryanto (2010: 59), mengungkapkan “Belajar 
adalah perubahan yang terjadi karena hubungan yang stabil antara stimulus yang 
diterima oleh organisme secara individual dengan respon yang tersamar, dimana 
rendah, besar, kecil, dan intensitas respon tersebut tergantung pada tingkat 
kematangan fisik, mental dan tendensi yang belajar”. Belajar merupakan proses 
dasar dari perkembangan hidup manusia. Belajar bukan hanya sekedar 
pengalaman, belajar adalah suatu proses bukan suatu hasil. Oleh karena itu, 
belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai 
bentuk perbuatan untuk mencapai tujuan 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 
atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yaitu 
memahami”Belajar merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang 
relatif permanen sebagai akibat dari upaya-upaya yang dilakukannya”. 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 
Belajar juga merupakan suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan dalam diri 
seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara tingkah laku yang baru sebagai hasil 
dari pengalaman. Belajar adalah suatu usaha sungguh-sungguh, dengan 
sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki baik fisik, mental, panca 
indra, otak atau anggota tubuh lainnya, demikian pula aspek-aspek kejiwaan 
seperti intelegensi, bakat, minat, dan sebagainya. 

Setiap individu pasti mengalamai proses belajar. Belajar dapat dilakukan 
oleh siapapun, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua, dan 
akan berlangsung seumur hidup. Dalam pendidikan disekolah belajar merupakan 
kegiatan yang pokok yang harus dilaksanakan. Tujuan pendidikan akan tercapai 
apabila proses belajar dalam suatu sekolah dapat berlangsung dengan baik, yaitu 
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proses belajar yang melibatkan siswa secara aktif dalam prosses pembelajaran. 
menjelaskan bahwa ciri-ciri belajar sebagai berikut. 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 
2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 
3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 
5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 
6. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  
Berikut ini ciri-ciri perubahan tingkah laku : 

1. Perubahan terjadi secara sadar. 
2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 
3.  Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.  
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.  
5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.  
6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku pada diri 
seseorang dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 
memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 
keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Di dalam belajar 
terdapat prinsip-prinsip belajar yang harus diperhatikan sebagai berikut:  
1. Kematangan jasmani dan rohani 

Salah satu prinsip utama belajara dalah harus mencapai kematangan jasmani 
dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya. Kematangan jasmani 
yaitu setelah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya telah 
kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan rohani 
artinya telah memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan 
kegiatan belajar. 

2. Memiliki kesiapan 
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Setiap orang yang hendak belajar harus memiliki kesiapan yakni dengan 
kemampuan yang cukup, baik fisik, mental maupun perlengkapan belajar. 

3. Memahami tujuan 
Setiap orang yang belajar harus memahami tujuannya, kemana arah tujuan 
itu dan apa manfaat bagi dirinya. Prinsip ini sangat penting dimiliki oleh orang 
belajar agar proses yang dilakukannya dapat selesai dan berhasil 

4. Memiliki kesungguhan 
Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk melaksanakannya. 
Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

5. Ulangan dan latihan 
Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan. Sesuatu 
yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga dikuasai 
sepenuhnya dan sukar dilupakan. 

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran 
adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar 
merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari proses 
belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri dengan suatu 
evaluasi. Hasil belajar diartikan sebagai hasil ahir pengambilan keputusan tentang 
tinggi rendahnya nilai siswa selama mengikuti proses belajar mengajar, 
pembelajaran dikatakan berhasil jika tingkat pengetahuan siswa bertambah dari 
hasil sebelumnya.  

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh murid 
dalam mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang 
ditetapkan. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) hasil belajar merupakan hasil 
dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Sukmadinata (2007: 102) mengatakan hasil belajar merupakan realisasi 
atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 
seseorang. Sedangkan hasil belajar sebagai hasil yang telah dicapai seseorang 
setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi 
dari proses belajar yang dilakukan.  
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Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila telah memenuhi kriteria 
ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran. 
Hasil belajar sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas yakni untuk 
bermacam-macam aturan terdapat apa yang telah dicapai oleh murid, misalnya 
ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan rumah, tes lisan yang dilakukan selama 
pelajaran berlangsung, tes ahir catur wulan dan sebagainya. Banyak faktor yang 
dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Ada faktor yang dapat diubah (seperti 
cara mengajar, mutu rancangan, metode  evaluasi, dan lain-lain), adapula faktor 
yang harus diterima apa adanya (seperti: latar belakang siswa, gaji, lingkungan 
sekolah, dan lain-lain) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara 
lain. 
1. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa). Faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa sendiri meliputi tiga faktor, yakni: 
a) Faktor jasmaniah 

1) Faktor kesehatan 
2) Faktor cacat tubuh 

b) Faktor psikologis 
1) Intelegensi 
2) Bakat 
3)  Motif 
4) Kematangan. 

c) Kesiapan. Faktor kelelahan 
1) Faktor kelelahan jasmani 
2) Faktor kelelehan rohani 

2. Faktor ekstern (faktor dari luar diri siswa). Faktor yang berasal dari luar diri 
siswa sendiri terdiri dari tiga faktor, yakni: 
a) Faktor keluarga 

1) Cara orang tua mendidik.  
2) Relasi antar anggota keluarga 
3) Suasana rumah 
4) Keadaan ekonomi keluarga 
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b) Faktor sekolah 
1) Metode mengaja 
2) Kurikulum 
3) Relasi guru dengan siswa 
4) Relasi siswa dengan siswa 
5) Disiplin sekolah 
6) Alat pelajaran 
7) Waktu sekolah 
8) Standar pelajaran diatas ukuran 
9) Keadaan gedung 
10) Metode belajar 
11) Tugas rumah 

c) Faktor masyarakat 
1) Kesiapan siswa dalam masyarakat 
2)  Mass media 
3) Teman bergaul 
4) Bentuk kehidupan masyarakat 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam 
proses pembelajaran yang dituangkan dengan angka maupun dalam 
pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari atas ilmu yang didapat. Hasil belajar  
yang tinggi atau rendah  menunjukkan keberhasilan guru dalam menyampaikan 
materi pelajaran dalam proses pembelajaran.  

Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 
fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah 
diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi 
dengan bahan yang sedang dipelajari. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan siswa dalam belajar antara lain sebagai berikut. 
1. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) 

a) Kesehatan 
b)   Intelegensi 
c) Minat dan motivasi 
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d) Cara belajar 
2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) 

a) Keluarga 
b) Sekolah  
c) Masyarakat 
d) Lingkungan  

Untuk mengukur  keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa 
tingkatan taraf sebagai berikut. 
1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh 

siswa. 
2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai 

76%-99%. 
3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%. 
4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.  

Sehubungan dengan hal di atas, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-
betul baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 
1. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa. 
2. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik.  

Pengetahuan hasil proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah 
merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat 
mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. Sebab 
pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya (Sardiman,  2008: 49).   

Penilaian hasil belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan untuk 
mengukur perubahan  prilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Pada 
umumnya hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk yaitu 
peserta didik akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya 
atas prilaku yang diinginkan dan mereka mendapatkan bahwa prilaku yang 
diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap sehingga timbul lagi 
kesenjangan antara penampilan prilaku yang sekarang dengan yang diinginkan. 

Penilaian hasil bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau pembentukan 
kompetensi peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa 
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penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk 
memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian harian, 
penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan 
kelas. 

Hasil belajar pada satu sisi adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian 
tujuan pembelajaran. Pada sisi lain, merupakan peningkatan mental siswa. Hasil 
belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. 
Kedua dampak tersebut sangat berguna bagi guru dan juga siswa. Dampak 
pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapot, 
sedangkan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan 
dibidang lain, suatu transfer belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 4). 

Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar itu dianggap 
berhasil, adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 
tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan intruksional khusus (TIK) telah dicapai 
oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Belajar Siswa 
Keberhasilan dalam belajar yang dicapai oleh siswa di sekolah merupakan 

salah satu ukuran terhadap penguasaan materi pelajaran yang disampaikan. 
Peran guru dalam menyampaikan materi pelajaran dapat mempengaruhi 
keberhasilan belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 
siswa penting sekali untuk diketahui, artinya dalam rangka membantu siswa 
mencapai hasil belajar yang seoptimal mungkin. 

Keberhasilan belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, 
yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa, 
terutama kamampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali 
pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar siswa yang dicapai. 

Di samping faktor kemampuan yang dimiliki oleh siswa, juga ada faktor lain 
seperti motivasi belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Adapun 
pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, sebab 
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hakekat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan 
disadarinya, siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan 
berprestasi. Ia harus mengerahkan daya dan upaya untuk mencapainya. 

Sungguh pun demikian, keberhasilan yang dapat diraih masih juga 
bergantung dari lingkungan, artinya ada faktor-faktor yang berada di luar dirinya 
yang dapat menentukan dan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu 
lingkungan pelajaran yang dominan mempengaruhi keberhasilan belajar di 
sekolah adalah kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran 
ialah tinggi rendahnya atau pun efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam 
mencapai tujuan pengajaran. Oleh sebab itu, keberhasilan belajar siswa di 
sekolah dipengaruhi oleh kamampuan siswa dan kualitas pengajaran. 

5. Penilaian Hasil Belajar 
Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut 

dapat dilakukan melalui ter prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang 
lingkunya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian, sebagai 
berikut: 

1) Tes Formatif, penilaian ini dapat mengukur satu atau beberapa pokok 
bahasan tertentu dan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya 
serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan 
untuk memperbaiki proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. 

2) Tes Subsumatif, tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang 
telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh 
gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar 
siswa. Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses 
belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor. 

3) Tes Sumatif, tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap 
bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, 
satu atau dua bahan pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tarap 
atau tingkat keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. 
Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun 
peringkat (rangking) atau sebagai ukuran mutu sekolah. 
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6. Strategi Pembelajaran 
Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan digunakan berbagai 

strategi pembelajaran. Pembelajaran mempunyai dua sisi, dilihat dari segi guru 
disebut pengajaran, tetapi dilihat dari sisi siswa adalah belajar. Keduanya tidak 
dapat dipisahkan.  

Ausubel dan Robinson dalam Sri Esti Wuryani Jiwandono (2004) membagi 
keseluruhan kegiatan belajar mengajar dalam empat kutub dari dua kontinum, 
yaitu kutub  Reception Discovery Learning  pada satu kontinum dan kutub  Rote-

Meaningful Learning pada kontinum yang lain, yang bersilangan.  Dalam 
Reception  Learning peran siswa relatif pasif, ia lebih banyak menerima bahan 
yang diberikan guru melalui ceramah dan demonstrasi yang mungkin dilengkapi 
dengan peragaan.  Discovery Learning  dari pihak guru disebut pengajaran 
discovery atau pengajaran i, merupakan strategi pengajaran yang banyak 
mengaktifkan siswa. 

Beberapa metode pembelajaran yang termasuk dalam strategi  Discovery 
diantaranya : pembelajaran yang menggunakan lingkungan, pengamatan, 
percobaan dan pemecahan masalah. Rote Learning merupakan kegiatan belajar 
yang bersifat menghafal atau menerima bahan tanpa disertai arti. Siswa dapat 
menguasai sejumlah informasi atau pengetahuan dengan menggunakan 
ingatannya. Dalam  Meaningful  Learning  yang merupakan lawan dari  Rote 

Learning , makna atau arti dari bahan ajar sangat dipentingkan. Suatu 
pengetahuan mempunyai makna karena ada hubungan dengan pengetahuan lain 
yang telah dikuasainya.  

Membuka Pelajaran atau Apersepsi (Set Induction) Membuka pelajaran atau 
set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan 
pembelajaran untuk menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental 
maupun perhatian terpusat pada pengalaman yang disajikan sehingga materi dan 
bahan pembelajaran mudah dikuasai.  

Dengan kata lain membuka pelajaran itu adalah mempersiapkan mental 
dan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari.Tujuan 
dan teknik membuka pelajaran. Secara khusus tujuan membuka pelajaran adalah 
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:1. Menaruh perhatian siswa 2. Menumbuhkan motivasi belajar siswa 3. 
Memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. 

7. Metode Mengajar  
Matematikan merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek anstrak 

dan dibangun melalui proses penalaran dedukatif, yaitu kebenaran suatu konsep 
diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima, 
sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan 
jelas.  

Dalam pembelajaran matematika agar mudah dipahami oleh siswa, proses 
penalaran induksi dapat dilakukan pada awal pembelajaran dan kemudian 
dilanjutkan dengan proses penalaran dedukatif untuk menguatkan pemahaman 
yang sudah dimiliki oleh siswa.  

Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bernalar melalui 
kegiatan penyeledikan, eksplorasi dan eksperimen, sebagai alat pemecahan 
masalah malalui pola piker dan metode  matematika serta sebagai alat komunikasi 
melalui symbol, tabel, grafik, diagram, dalam menjelaskan gagasan. Tujuan 
pembelajaran matematika adalah melatih cara berfikir secara sistematis, logis, 
kritis, kreatif dan konsisten.  

Kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai 
dalam belajar matematika mulai SD dan MI sampai SMA, adalah sebagai berikut:  

1) Menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan 
keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 
secara luwes, akurat, efesien dan tepat dalam pemecahan masalah.  

2) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, 
grafik atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

3) Menggunakan penalaran pada pola, sifat atau melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan matematika.  

4) Menunjukkan kemampuan strategi dalam membuat (merumuskan), 
menafsirkan, dan menyelesaikan metode  matematika dalam penyelesaian 
masalah.  
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5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 
Kemampuan matematika yang dipilih dalam Standar Kompetensi ini 

dirancang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa dengan 
memperhatikan perkembangan pendidikan matematika di dunia sekarang ini. 
Untuk mencapai kompetensi tersebut dipilih materi-materi matematika dengan 
memperhatikan struktur keilmuan, tingkat kedalaman materi, serta sifat esensial 
materi, dan keterpakainya dalam kehidupan sehari-hari secara rinci, standar 
kompetensi tersebut adalah sebagai berikut: : 
1. Bilangan-Melakukan penjumlahan dang pengurangan sampai 500. 
2. Geometri dan Pengukuran  

Menggunakan pengukuran waktu, panjang, dan berat dalam pemecahan 
masalah. Keberhasilan siswa dalam belajar matematika dipengaruhi banyak 
factor, baik itu dalam diri siswa sendiri (intern) maupun dari luar (ekstern).Salah 
satu factor yang berasal dari luar adalah metode yang digunakan oleh guru dalam 
proses belajar mengajar. Ditinjau dari fungsinya, metode mengajar matematika 
merupakan suatu cara tersendiri yang dipergunakan oleh guru dalam 
menyapaikan materi pelajaran tertentu kepada siswa. Apalagi materi pelajaran 
matematika merupakan perpaduan antara materi yang bersifat abstrak dan  
konkrit  atau  benda    nyata.Ketepatan atau efektifitas penggunaan metode 
mengajar disamping dipengaruhi oleh karakter pribadi seorang guru itu sendiri, 
juga dipengaruhi oleh jenis materi yang diajarkan. Jadi penggunaan metode 
mengajar, harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan diberikan kepada 
siswa. Dan metode yang baik dipergunakan oleh guru A, belum tentu baik pula 
dipergunakan oleh guru B, oleh karena itu, penggunaan metode harus disesuaikan 
pula dengan karakter pribadi guru itu sendiri.  

Semua metode mengajar, mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri, 
sehingga guru harus pandai-pandai memilih dan menggunakannya.Jika memang 
diperlukan seorang guru dapat mengkombinasikan beberapa metode yang 
memang diperlukan. Seorang guru hanya menggunakan metode yang monoton 
(tidak bervariasi) tanpa memperhatikan jenis materi yang sedang diajarkannya, 
biasanya akan membosankan, sehingga dapat mengurangi kegairahan belajar 
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siswanya. Dengan sendirinya akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 
belajarnya.  

Seorang guru yang mau memperhatikan perubahan jaman dewasa ini, dia 
akan mengembangkan dirinya dengan menyesuaikan metode mengajarnya 
dengan keberadaan siswa pada jamannya dia akan dianggap sosok guru idola, 
hal ini memang penting.  

Macam-macam metode menurut Ruseffendi, (1990:34) adalah: macam-
macam metode pembelajaran metamatika meliputi metode (1) ceramah (2) 
expositori (3) demonstrasi (4) latihan dan praktek (5) Tanya jawab (6) diskusi (7) 
permainan (8) karya wisata (9) laboratorium (10) kegiatan lapangan (11) inkuiri 
(12) pemecahan masalah (13) pemberian tugas/pekerjaan rumah (14) metode 
proyek (15) pengajaran beregu (16) CBSA. 

 
 

2.1.3  benda     konkrit  
1. Pengertian  benda     konkrit  

Pembelajaran di sekolah dasar akan efektif apabila pembahasan materi 
pelajarannya berlangsung secara  konkrit , mengingat perkembangan kognitif 
siswa sekolah dasar berada pada taraf  konkrit . Penyajian materi pelajaran akan 
bersifat  konkrit  manakala pembelajarannya menggunakan atau memanfaatkan  
benda     konkrit .  benda     konkrit   dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu objek 
dan specimen.  

 benda     konkrit  memiliki peran sangat penting dalam kegiatan 
pembelajaran di sekolah dasar. Peran tersebut  tampak mulai dari kegiatan pra 
pembelajaran yaitu merangsang dan memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran; 
pada kegiatan inti pembelajaran  benda     konkrit   memiliki peran yaitu membantu 
menjaga perhatian dan menumbuhkan kegiatan yang aktif; dan peran 
pemanfaatan  benda     konkrit   pada kegiatan tindak lanjut pembelajaran, siswa 
akan lebih leluasa untuk melakukan pengayaan terhadap materi yang telah 
dipelajarinya. 
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Pemanfaatan  benda     konkrit   dalam kegiatan pembelajaran dapat 
ditempuh dengan dua teknik yaitu membawa kelas ke dunia luar dan membawa 
dunia ke dalam kelas. Agar pemanfaatannya dapat berjalan efektif,  terutama guru 
perlu menempuh tahap-tahap dan langkah-langkah pemanfaatan  benda    konkrit   
tersebut. 

Penyajian materi pelajaran khususnya bagi siswa sekolah dasar  akan 
lebih mudah dipahami  apabila materi yang disajikannya bersifat  konkrit . Hal ini 
mengingatkan kita bahwa tidak semua siswa sanggup belajar dengan cara verbal 
yang abstrak  dikarenakan perkembangan kognitif mereka masih pada taraf 
operasional konkret. Pendapat Piaget yang dikutip S. Nasution (1982 : 183) 
membedakan beberapa fase dalam aspek kognitif yaitu fase sensorimotor, pra 
operasional, operasional  konkrit , dan fase operasional formal.  

Disamping hal tersebut di atas, pengalaman belajar anak menurut Edgar 
Dale dimulai dari pengalaman langsung menuju kepada yang abstrak. Agar 
diperoleh pengalaman langsung, lengkap dan kesan yang mendalam dari apa 
yang dipelajarinya, maka tepatlah apabila anak usia sekolah dasar belajar melalui  
benda    sebenarnya/ benda     konkrit  . 

2. Macam  benda     konkrit   
 benda     konkrit   atau  benda    sebenarnya pada dasarnya adalah   

benda     yang digunakan supaya kegiatan  belajar berlangsung dalam lingkungan 
yang sangat mirip dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga proses 
pembelajarannya dapat lebih efektif.  

 benda     konkrit   memiliki macam sangat bervariasi namun dapat  
diklasifikasikan dalam dua istilah (Degeng, 1993: 56) yaitu  objek dan  benda   
/barang contoh (specimen). Objek yakni semua benda yang masih dalam keadaan 
asli, alami seperti ia hidup dan berada. Sedangkan  benda/barang contoh 
(specimen) yaitu  benda   - benda konkrit atau sebagian  benda  konkrit   yang 
dipergunakan sebagai sample.   

Jadi specimen merupakan sebagian kecil  benda konkrit yang mewakili  
benda  konkrit   yang berada di tempat aslinya yang berjumlah sangat banyak, 
berujud sangat besar/luas dan amat utuh. Specimen secara umum dapat 
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dikelompokkan menjadi dua yaitu 1) specimen  benda    hidup, seperti: akuarium, 
yaitu tempat yang digunakan untuk memelihara binatang air baik ikan maupun 
sejenisnya; terrarium, yaitu kotak tempat untuk memelihara hewan melata dan 
tumbuhan darat yang berukuran kecil; kebun binatang, tempat untuk memelihara 
berbagai jenis binatang baik binatang darat, air, udara yang dimaksudkan untuk 
contoh; insektarium, yakni tempat/kotak untuk memelihara berbagai jenis 
serangga, namun pada umumnya masyarakat mengkoleksinya serangga yang 
sudah mati; dan kebun percobaan/ percontohan, yaitu kebun yang ditanami 
tumbuhan atau berbagai tumbuhan untuk percobaan/percontohan. 2) specimen  
benda    mati, seperti herbarium, yaitu bagian dari tumbuhan (daun) yang sudah 
dikeringkan; teksidermi, yaitu kulit hewan yang dibentuk kembali setelah kulit 
tersebut dikeringkan dan isi tubuhnya kadang diisi dengan  benda    lin seperti 
kapas/kain;   batuan, mineral, dan awetan dalam botol  yaitu makhluk yang sudah 
mati diawetkan dalam botol yang berisi larutan kimia. 

Pengklasifikasian  benda     konkrit   disamping seperti di atas dapat juga 
dilakukan  dengan cara mengklasifikasikannya menjadi  benda     konkrit   alami 
dan  benda     konkrit   buatan manusia.  benda     konkrit   alami yaitu  benda    
yang benar-benar asli tanpa ada perubahan bentuk dan sifat aslinya, oleh 
manusia sedangkan   benda     konkrit   buatan yaitu  benda     konkrit   yang 
sudah diubah baik bentuk maupun sifatnya oleh manusia yang mungkin dibuat 
perhiasan, alat, perlengkapan, makanan dan minuman.  

3. Teknik Pemanfaatan  benda     konkrit   
Ada dua teknik yang dapat ditempuh untuk belajar melalui  benda    

sebenarnya yaitu “membawa kelas ke dunia luar” dan “membawa dunia ke dalam 
kelas”. Agar diperoleh gambaran tentang kedua teknik ini akan dijelaskan berikut 
ini. 

Teknik membawa kelas ke dunia luar, maksudnya adalah anak dalam 
mempelajari materi pelajaran melalui objek nyata ke luar kelas yang biasanya 
dalam bentuk karya wisata. Karya wisata merupakan kegiatan belajar yang 
dilaksanakan melalui suatu kunjungan ke suatu tempat atau objek di luar kelas 
sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dari seluruh kegiatan akademis 
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dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. Misalnya dalam proses belajar 
mengajar Sains akan dipelajari materi pelajaran  dengan tema Binatang, guru bisa 
mengajak murid-murid ke kebun binatang untuk meneliti dan mengamati berbagai 
binatang baik tempat hidup binatang tersebut, ukurannya, suaranya, makanannya, 
jumlah kakinya, maupun gerakannya. 

Teknik ke dua  dalam pemanfaatan  benda konkrit   yaitu membawa dunia 
ke dalam kelas, maksudnya siswa dalam mempelajari materi pelajaran melalui  
benda     konkrit  /real objek,   benda     konkrit   tersebut yang berupa sampelnya 
(specimennya)  dibawa ke dalam kelas. Misalnya dalam proses belajar mengajar 
Sains dibahas tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan tersebut dibawa ke 
dalam kelas untuk diteliti, diamati, diklasifikasi.  Contoh lain dalam mempelajari 
topik Biji-bijian, maka guru atau siswa dapat membawa berbagai jenis biji-bijian 
seperti: biji kacang tanah, kacang panjang, kacang Bogor, kacang merah, kacang 
hijau, kedelai baik yang hitam maupun putih,  tersebut ke dalam kelas untuk 
diamati, diklasifikasi dan diteliti atau dipelajari siswa. Pemanfaatan specimen 
memang banyak dilakukan dalam mata pelajaran Sains, namun dapat juga 
dilakukan dalam bidang social, seperti ketika membahas topik Uang pada mata 
pelajaran IPS, guru dapat menggunakan specimen jenis-jenis uang, baik uang  
kertas maupun logam. Dan juga ketika membahas  benda   - benda    Pos, guru 
dan siswa dapat memanfaatkan specimen  benda   - benda    pos seperti prangko, 
materai, kartu pos maupun sejenisnya.  

Dalam memanfaatkan  benda konkrit disamping dapat dilakukan dengan 
dua teknik di atas guru juga perlu mempertimbangkan  paling tidak tiga hal, 
sebagaimana diungkapkan Basuki Wibawa dan Farida Mukti (1992/1993: 55) 
yakni: (1) karena  benda    nyata banyak macamnya, mulai dari  benda   - benda    
hidup sampai  benda   - benda    mati, maka perlu dipertanyakan  benda   - benda    
atau makhluk hidup apakah yang mungkin dapat dimanfaatkan di kelas secara 
efisien (2) Bagaimanakah cara agar  benda   - benda    itu sesuai dengan pola 
belajar mengajar di kelas, (3) Dari manakah kita dapat memperoleh  benda   - 
benda    itu.  Kalau ketiga hal tersebut di atas sudah dipertimbangkan secara 
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masak maka pemanfaatan  benda     konkrit   dalam proses  pembelajaran 
semakin efektif.  

4. Tahap-Tahap Pemanfaatan  benda     konkrit   
Pemanfaatan  benda     konkrit   dalam proses pembelajaran perlu  

menempuh beberapa tahap yang perlu ditempuhnya, yaitu: 1) prepare yourself, 2) 
prepare environment and equipment, 3) prepare student, 4) prepare media, 5) 
prepare follow up activities, 6) prepare evaluation (student and teacher). Agar 
diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tahap-tahap pemanfaatan  benda     
konkrit   dalam kegiatan pembelajaran,  maka akan dijelaskan pada bagian 
berikut. 
1) Menyiapkan Diri Sendiri 

Betapapun tingginya nilai kegunaan  benda     konkrit  , tidak akan memberi 
manfaat yang banyak bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. Oleh 
karena itu guru perlu mempersiapkan diri khususnya tentang kemampuan 
dirinya untuk mengenali berbagai hal tentang  benda     konkrit   yang akan 
digunakan, dan kemampuan menggunakannya sebelum melakukan kegiatan 
pembelajaran dengan menggunakan  benda     konkrit  . 

2) Menyiapkan Lingkungan dan Perlengkapan 
Kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan  benda     konkrit   tentunya 
memerlukan tempat/lingkungan, dan peralatan untuk mendukungnya. 
Misalnya jika kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam kelas, maka perlu 
dipersiapkan alat dan tempat/lingkungan untuk menaruh atau meletakkan  
benda   - benda    tersebut, sehingga akan terlihat dengan jelas seluruh siswa 
dan juga mudah dalam memanfaatkannya. Namun jika pembelajaran 
dilakukan di lingkungan sekitar maka sebelumnya guru perlu mengecek 
kondisinya, luas sempitnya lingkungan yang akan dikunjungi, dan juga 
perizinan yang perlu dilakukan.  

3) Menyiapkan Siswa 
Apakah  benda     konkrit   yang dipilih dan akan dimanfaatkan sudah sesuai 
dengan karakteristik peserta didik baik itu taraf berpikirnya, pengalaman?  
Apakah akan digunakan untuk kegiatan individual, kelompok kecil atau  kelas? 
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Berapa jumlah  peserta didiknya? Di mana lokasinya? Bagaimana gaya 
belajarnya? Hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut tentunya 
perlu dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan 
memanfaatkan  benda konkrit   sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung 
dengan efektif. 

4) Menyiapkan Media 
Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan  benda     
konkrit  , guru perlu menyiapkan  benda   - benda     konkrit  /media yang akan 
digunakan tersebut, baik yang berkait dengan jenis, jumlah, sifat, dan kondisi  
benda     konkrit   tersebut.  

5) Menyiapkan kegiatan tindak lanjut 
Agar diperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan pembelajaran dengan 
memanfaatkan benda konkrit maka perlu direncanakan/dipersiapkan kegiatan-
kegiatan tindak lanjut dari pembelajaran tersebut. Kegiatan tindak lanjut dapat 
berupa latihan, tugas, eksperimen maupun lainnya. Misalnya setelah siswa 
belajar dengan memanfaatkan  benda-benda konkrit  yang berada di sekitar/di 
luar kelas, kemudian diberi tugas untuk menyusun dan mempresentasikan 
hasil pengamatannya  di hadapan teman-temannya. 

6) Menyiapkan Evaluasi 
Kegiatan yang tak kalah pentingnya untuk dipersiapkan sebelum melakukan 
kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan benda konkrit yaitu 
menyiapkan evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi 
yang dicapainya juga dapat dijadikan sebagai feedback kegiatan yang telah 
dilakukan dan sekaligus untuk perbaikan kegiatan mendatang. 
Tahap-tahap pemanfaatan  benda konkrit  merupakan tahap yang penting dan 
perlu dilakukan seorang guru dalam memanfaatkan  benda konkrit agar 
proses pembelajarannya dapat berhasil dengan efektif dan efisien. 
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5. Langkah Pemanfaatan  benda     konkrit   
Agar proses pembelajaran dengan memanfaatkan benda konkrit  tersebut 

dapat berlangsung dan berhasil dengan baik, maka perlu menempuh beberapa 
langkah sebagai berikut: 
1) Menetapkan tujuan secara jelas. 

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam pemanfaatan  benda konkrit yakni 
penetapan tujuan secara jelas. Tujuan pembelajaran ini sifatnya masih umum, 
namun dapat menggambarkan bentuk kemampuan yang diharapkan dimiliki 
siswa setelah proses pembelajaran. 

2) Merumuskan tujuan perilaku khusus secara tepat 
Setelah menetapkan tujuan umum kemudian guru merumuskan tujuan yang 
sifatnya lebih khusus. Tujuan khusus ini rumusannya jelas menggambarkan 
tentang kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses 
pembelajaran. Bentuk perilaku sebagai tujuan, dapat diklasiofikasi ke dalam 
tiga domain yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. 

3) Memilih alat pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 
sebelumnya, dan mengetahui karakteristik siswa secara tepat. 
 benda konkrit   yang akan dimanfaatkan terlebih dahulu harus dipilih secara 
cermat sehingga  dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang 
telah ditetapkan sebelumnya, mungkin ada  sejumlah alternatif yang dianggap 
cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihlah yang paling cocok.  
Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan 
dicapai dengan karakteristik  benda konkrit yang akan digunakan. Disamping 
itu perlu disesuaikan juga dengan  karakteristik peserta didik, seperti dalam 
hal kemampuan/taraf berpikir, pengalaman, jumlah  peserta didiknya dan gaya 
belajarnya. 

4) Menyusun perencanaan pelajaran 
Langkah keempat dari pemanfaatan benda konkrit dalam kegiatan 
pembelajaran  yaitu menyususn perencanaan pelajaran. Dengan disusunnya 
perencanaan pembelajaran, maka diharapkan pembelajarannya dapat 
berlangsung secara lancar.  
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5) Melaksanakan penyajian pembelajaran yang berpusat pada keterlibatan siswa 
dan dikombinasikan dengan media.  
Setelah rencana pelajaran disusun dengan baik, maka langkah berikutnya 
yaitu melaksanakan penyajian materi pelajaran. Dalam penyajian / 
pembahasan materi dengan memanfaatkan  benda konkrit, siswa perlu 
dilibatkan secara aktif. 

6) Melakukan kegiatan tindak lanjut  
Setelah penyajian materi dengan memanfaatkan benda konkrit selesai, 
kemudian perlu dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat berupa 
diskusi, penyusunan laporan, pemberian latihan, dan eksperimen. 

7) Melaksanakan Evaluasi 
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian terhadap tujuan  yang telah 
dirumuskan pada awal kegiatan pembelajaran perlu dilakukan evaluasi. 
Evaluasi dimaksudkan bukan hanya untuk menentukan angka keberhasilan, 
namun sebagai feedback bagi guru dan siswa setelah melakukan kegiatan 
pembelajaran dengan memanfaatkan  benda     konkrit  . 

Ketujuh langkah tersebut di atas sangat perlu untuk diperhatikan guru 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan  benda     
konkrit  , sehinga pembelajaran yang dilakukannya dapat berlangsung secara 
efektif.. 

6. Peran  benda     konkrit   Dalam Proses Pembelajaran 
Peran  benda     konkrit   dalam proses pembelajaran di sekolah dasar 

sangatlah penting, baik itu pada kegiatan pra pembelajaran, kegiatan 
inti/penyajian pembelajaran, maupun pada kegiatan tindak lanjut. Pada kegiatan 
pra pembelajaran kadang guru kesulitan untuk memusatkan dan mengarahkan 
perhatian, motivasi atau minat siswa terhadap topik/pokok bahasan yang akan 
dipelajari. Keadaan tersebut terasa semakin sulit apabila guru tersebut 
menginginkan kegiatan pembelajarannya menuntut partisipasi siswa aktif atau 
yang mendorong terjadinya interaksi pembelajaran, yaitu interaksi yang terjadi 
antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan interaksi siswa dengan 
sumber belajar lainnya, sehingga menghasilkan perubahan pada aspek-aspek 
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tertentu pada diri siswa baik aspek intelektual, kognitif, afektif, maupun 
psikomotoriknya. 

Pemanfaatan  benda     konkrit   seperti mata uang, biji-bijian,  benda   - 
benda    pos dan tumbuhan sebagaimana telah diungkapkan terdahulu akan 
mampu merangsang dan memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran dan 
merangsang tumbuhnya diskusi dalam pembelajaran yang dilakukan.  Tahap 
kegiatan inti atau penyajian pelajaran, pada tahap ini masalah yang sering 
dihadapi guru lebih banyak berkaitan dengan cara bagaimana mengikat perhatian 
siswa selama pelajaran berlangsung, dan bagaimana cara membantu siswa 
memahami materi dengan cepat dan tepat. 

Disamping itu juga bagaimana mengoptimalkan aktivitas siswa/peran 
serta siswa selama kegiatan pembelajaran. Kehadiran  benda     konkrit   
dipandang akan mampu/dapat membantu menjaga perhatian dan menumbuhkan 
kegiatan yang aktif, karena siswa tentunya dapat melakukan aktivitas seperti 
mengamati, meraba, mendiskusikan, dan menganalisis serta mengklasifikasi. 
Media  benda     konkrit   juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menemukan 
gagasan untuk kegiatan seperti mengarang, bercerita dan menggambar. Tahap  
Tindak Lanjut, pada tahap ini digunakan untuk memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mencoba menerapkan berbagai pengetahuan atau prosedur yang 
telah dipelajari. 

Pemanfaatan  benda     konkrit   dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 
dasar  sebagaimana diungkapkan di atas sebenarnya memiliki peran yang sangat 
penting, namun dalam pelaksanaannya masih jarang dijumpai dengan berbagai 
alasan. Alasan yang membuat guru/orang tidak memanfaatkan  benda konkrit   
diantaranya: 1)  benda    tersebut terlalu jauh dan tidak terjangkau, 2)  benda    itu 
berbahaya untuk dipelajari secara langsung, 3)  benda    itu tidak boleh dilihatnya, 
dan 4)  benda    itu sulit ditemukan/sudah tidak ada lagi.  

2.2 Penelitian Yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Sumardi mengungkapkan beberapa gambaran 

mengenai situasi belajar yaitu antusias siswa untuk belajar masih sangat rendah 
sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan. Metode pembelajaran aktif tampaknya 
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merupakan salah satu jawaban atas permasalahan tentang rendahnya mutu atau 
kualitas pembelajaran. Penerapan metode Demontrasi pada pelajaran ini, diharapkan 
prestasi belajar siswa terus meningkat dan hasil belajarnya akan memuaskan. 

Sumardi, S.Pd. 2006 dalam skripsinya yang berjudul“ Meningkatkan 
Kemampuan Siswa Kelas 2 Dalam Mengoperasionalkan Penujumlahan Dan 
Pengurangan Pada Mata Pelajaran Matematika Dengan Bantuan  benda   - benda    
Kongkrit”  menunjukkan hubungan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan dari 
kegiatan pratindakan, siklus I dan siklus II. Dalam penelitian pratindakan siswa yang 
mengalami ketuntasan belajar sebanyak 35 % setelah dilakukan tindakan dengan alat 
bantu  benda   - benda    kongkrit. Ketuntasan belajar siswa dalam siklus I naik 
menjadi 97 % dilanjutkan siklus selanjutnya seluruh siswa mengalami ketuntasan 
belajar. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa  benda   - benda    kongkrit dapat 
membantu siswa dalam mengoperasionalkan penjumlahan dan pengurangan bilangan 
pada pembelajaran Matematika Kelas 2, sehingga prestasi belajar mengalami 
kemajuan. Temuan yang lain anak menjadi senang, percaya diri dalam melakukan 
proses pembelajaran.  

2.3 KerangKa Pikir 
Pelaksanaan pembelajaran di SD Sugihrejo  Kecamatan Gabus Kabupaten 

Pati  pada pelajaran Matematika  belum begitu dipahami, serta siswa masih kesulitan 
dalam mengerti materi pmbelajaran. Sebagai guru, guru harus pandai dalam 
menyikapi hal ini maka untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti melakukan 
tindakan pembelajaran.  
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Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 

 
2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan dalam gambar 1, hipotesis 
dalam penelitian ini adalah “Apakah metode demonstrasi dengan bantuan  benda    
kongkrit dapat meningkatkan Hasil Belajar hasil belajar matematika pokok bahasan 
penjumlahan dan pengurangan  siswa Kelas 2  SDN Sugihrejo 02 Kecamatan Gabus 
Kabupaten Pati Tahun 2012/2013”.  

Menurunnya kualitas pembelajaran matematika pada bahasan 
penjumlahan dan pengurangan dikelas 2 SDN Sugihrejo 02 

Hasil belajar 
matematika siswa 

masih kurangdilihat 
dari hasil belajar 
matematika yang 

masih dibawah KKM 

Dalam proses 
pembelajaran guru 

masih enggan 
menggunakan metode 

yang atraktif dan 
menarik siswa dalam 

belajar 

Dalam proses 
pembelajaran siswa 

bosan dan malas 
dalam mengikuti 

pembelajaran 

Penerapan metode demonstrasi dengan menggunakan benda kongrit  

Kelebihan metode demonstrasi yaitu : 
1. Siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 
2. Menumbuhkan kreatifitas dalam pemecahan masalah 
3. siswa tidak cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran 

Hasil belajar matematika pada pkok 
bahasan penjumlahan dan pengurangan 

meningkat 

Ketrampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran 

meningkat 


