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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2005: 3) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu 
yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Sudjana (1989: 38-
40) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor 
dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 
lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. 
Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang 
dicapai. Di samping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain, 
seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, 
sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

Hasil belajar itu tergantung dari proses belajar, karena dengan belajar merupakan 
pengetahuan yang didapat untuk merubah kelakuan seperti yang dikatakan oleh 
Hamalik dalam bukunya bahwa “Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 
kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengtheningof behavior through experiencing)” (Sudjana, 2001: 27).  
Kemudian Ruseffendi dalam Sutardi (1992: 73), juga mengatakan bahwa kegiatan 

belajar mengajar pada dasarnya adalah suatu proses komunikasi. Komunikasi yang 
dimaksud adalah komunikasi timbal balik antara pemberi dan penerima informasi, 
dalam hal ini yang dimaksud adalah guru dan  murid. 

Hal ini dikuatkan lagi oleh Slameto yang menyatakan bahwa “belajar adalah suatu 
proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungannya”.  

Lebih lanjut Slameto menjelaskan bahwa ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam 
pengertian belajar itu meliputi: 
2.1.1.1 Perubahan terjadi secara mendasar. 
2.1.1.2 Perubahan dalam  belajar berisifat kontinyu dan fungsional. 
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2.1.1.3 Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 
2.1.1.4 Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 
2.1.1.5 Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 
2.1.1.6 Perubahan mencakup seluruh tingkah laku. 

Kemudian dipertegas oleh Morgan dan Purwanto (2004: 64) mengatakan bahwa 
belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi 
sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

 
 

2.2 Hakikat IPA 
IPA didefinisikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, tetapi juga oleh 
adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah dan pengamatan ilmiah 
menekankan pada hakikat IPA. 

Secara rinci hakikat IPA menurut Bridgman (dalam Lestari, 2002: 7) adalah 
sebagai berikut: 
2.2.1 Kualitas; pada dasarnya konsep-konsep IPA selalu dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka. 
2.2.2 Observasi dan Eksperimen; merupakan salah satu cara untuk dapat 

memahami konsep-konsep IPA secara tepat dan dapat diuji kebenarannya. 
2.2.3 Ramalan (prediksi); merupakan salah satu asumsi penting dalam IPA bahwa 

misteri alam raya ini dapat dipahami dan memiliki keteraturan. Dengan 
asumsi tersebut lewat pengukuran yang teliti maka berbagai peristiwa alam 
yang akan terjadi dapat diprediksikan secara tepat. 

2.2.4 Progresif dan komunikatif; artinya IPA itu selalu berkembang ke arah yang 
lebih sempurn dan penemuan-penemuan yang ada merupakan kelanjutan 
dari penemuan sebelumnya. 

2.2.5 Proses; tahapan-tahapan yang dilalui dan itu dilakukan dengan menggunakan 
metode ilmiah dalam rangkan menemukan suatu kebernaran. 

2.2.6 Universalitas; kebenaran yang ditemukan senantiasa berlaku secara umum.  
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Hakikat IPA dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA, dimana konsep-konsepnya 
diperoleh melalui suatu proses dengan menggunakan  metode ilmiah dan diawali 
dengan sikap ilmiah kemudian diperoleh hasil (produk). 

 
 

2.3 Proses Belajar Mengajar IPA  
Proses dalam pengertian disini merupakan interaksi semua komponen atau unsur 

yang terdapat dalam belajar mengajar yang satu sama lainnya saling berhubungan 
(inter independent) dalam ikatan untuk mencapai tujuan (Usman, 2000: 5). 

Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat 
adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan yang 
diutarakan Burton bahwa seseorang setelah mengalami proses belajar akan 
mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuannya, keterampilannya, 
maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti 
menjadi mengerti. (dalam Usman, 2000: 5). 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral 
yang cukup berat. Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan suatu 
usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan 
pengajaran yang menimbulkan proses belajar. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu inti dari proses pendidikan secara 
keseluruhan dengan guru sebagai pemegangn peran utama. Proses belajar mengajar 
merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 
atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 
mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa 
itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar (Usman, 
2000: 4). 

Sedangkan menurut buku Pedoman Guru Pendidikan Agama Islam, proses 
belajar mengajar dapat mengandung dua pengertian, yaitu rentetan kegiatan 
perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi program tindak lanjut 
(dalam Suryabrata, 1997: 18). 
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Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar 
mengajar IPA meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung 
dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran IPA. 

 
 
2.4 Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan 
sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran  
(Djamarah, 1995: 102).  

Menurut Hamzah (2007: 81) menjelaskan bahwa metode demonstrasi adalah 
metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan 
melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media 
pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.   

Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. 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 melakukan demonstrasi guru mengajak praktek siswa, siswa 
diberi kesempatan melakukan keterampilan atau proses yang sama di bawah 
bimbingan guru. Sebagai hasil, peserta akan memperoleh pengalaman belajar 
langsung setelah melihat, melakukan, dan merasakan sendiri. Tujuan dari 
demonstrasi yang dikombinasikan dengan praktek adalah membuat perubahan pada 
ranah keterampilan. Hal ini untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa tentang 
cara menggunakan barang atau alat yang benar atau membuktikan suatu kejadian.  

Adapun alasan memilih metode demonstrasi dalam pembelajaran menurut 
Hamzah adalah karena dengan menggunakan metode ini perhatian siswa dapat lebih 
dipusatkan, proses belajar lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari, 
pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa 
(Hamzah: 2007: 112). 
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode demonstrasi menurut 
Hamzah (2007: 115) adalah sebagai berikut: 
a. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. 
b. Guru menyajikan materi pembelajaran. 
c. Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk melakukan demonstrasi materi 

yang sedang dipelajari (menyiapkan alat-alat demonstrasi). 
d. Siswa melakukan pengamatan terhadap demonstrasi yang dilakukan. 
e. Siswa mengisi LKS yang diberikan oleh guru. 
f. Siswa membuat kesimpulan demonstrasi. 
g. Guru melakukan refleksi. 

 
Sedangkan teknik demonstrasi agar bisa berjalan efektif, maka perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Guru harus mampu menyusun rumusan tujuan instruksional, agar dapat memberi 

motivasi yang kuat pada siswa untuk belajar. 
b. Pertimbangkanlah baik-baik apakah pilihan teknik anda mampu menjamin 

tercapainya tujuan yang telah anda rumuskan. 
c. Amatilah apakah jumlah siswa memberi kesempatan untuk suatu demonstrasi 

yang berhasil. Bila tidak anda harus mengambil kebijaksaaan lain. 
d. Apakah anda telah meneliti alat-alat, atau telah mencoba terlebih dahulu, agar 

demonstasi itu berhasil. 
e. Harus sudah menentukan garis besar langkah-langkah yang akan dilakukan. 
f. Apakah tersedia waktu yang cukup, sehingga anda dapat memberi keterangan bila 

perlu, dan siswa bisa bertanya. 
g. Selama demonstrasi berlangsung guru harus memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengamati dengan baik dan tertanya.  
h. Anda perlu mengadakan evaluasi apakah demonstrasi yang anda lakukan itu 

berhasil, dan bila perlu demonstrasi bisa diulang. 
Penggunaan teknik demonstasi sangat menunjang proses interaksi mengajar di 

kelas. Keuntungan yang diperoleh adalah dengan demonstrasi perhatian siswa lebih 
dapat terpusatkan pada pelajaran yang sedang diberikan, kesalahan-kesalahan yang 
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terjadi bila pelajaran itu direncanakan dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh 
kongkrit. Sehingga kesan yang diterima siswa lebih mendalam dan tinggal lebih lama 
pada jiwanya. Selanjutnya memberikan motivasi yang kuat untuk siswa agar lebih giat 
belajar.  

Jadi berdasar uraian tentang metode demonstrasi dapat disimpulkan bahwa 
metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta 
dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan 
sesuatu dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan 
suatu kegiatan. 

 
2.5 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penggunaan metode demonstrasi dan penugasan juga sudah dicoba untuk 
diterapkan diberbagai mata pelajaran dengan tingkat atau jenjang sekolah mulai dari 
SD sampai dengan tingkat SMA dan hasilnya juga sangat membantu meningkatkan 
prestasi siswa.  

Adapun penelitian tersebut seperti dilakukan oleh peneliti-peneliti seperti di bawah 
ini. 
2.5.1 Khotimah (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan metode 

demonstrasi untuk meningkatkan minat mempelajari geografi dan 

kemampuan berpikir kritis analitis dalam kerangka pembelajaran 

konstruktivisme di SMP Negeri 8 Malang”. Hasil dari penelitian ini adalah 
minat belajar siswa setelah penerapan metode demonstrasi ternyata lebih 
meningkat. 

2.5.2 Srijayanti (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian tentang 

pembelajaran fisika dengan metode demonstrasi berbasis inkuiri terhadap 

prestasi belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 4 Malang” (Skripsi (Sarjana)-
Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Fisika). Hasilnya 
adalah siswa kelas X SMA Negeri 4 Malang setelah dilakukan tindakan 
perbaikan menggunakan metode demonstrasi yang berbasis inkuiri ternyata 
prestasi belajar mata pelajaran Fisika dapat meningkat. 
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2.5.3 Kusno (2010) juga membuktikan dalam penelitiannya yang berjudul 
“Peningkatan prestasi belajar IPA dengan metode Demonstrasi 

menggunakan media benda konkrit pada siswa kelas 4 SDN Jatisari 03 Kec. 

Pakisaji Kab. Malang”. Menyatakan bahwa dengan penerapan metode 
demonstrasi menggunakan media benda konkrit ternyata mampu 
meningkatkan prestasi belajar siswa  kelas 4 SDN Jatisari 03 Kec. Pakisaji 
Kab. Malang. 

 
2.6 Kerangka Pikir 

Rendahnya prestasi belajar IPA tentang struktur daun dan fungsinya pada SDN 
Gesengan 01 tahun pelajaran 2012-2013 menjadi inspirasi munculnya penelitian. Dari 
pembelajaran awal pada mata pelajaran IPA kelas 4 SDN Gesengan 01 tentang 
struktur daun dan fungsinya banyak siswa yang memperoleh nilai evaluasi kurang 
dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sebesar 70. Dari 
pembelajaran awal menunjukkan bahwa siswa yang mencapai KKM berjumlah 10 
siswa atau 47,6% dari 21 siswa kelas 4 yang ada.  

Pada perbaikan pembelajaran yang dilakukan ini peneliti akan menggunakan 
metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA pada siswa 
SDN Gesengan 01 tersebut. Pada siklus I siswa melakukan demonstrasi secara 
kelompok dan salah satu menjadi wakilnya, sedangkan pada pelaksanaan siklus II 
siswa berdemonstrasi secara individu atau mandiri. Dengan cara seperti itu siswa 
lebih memahami materi yang diberikan oleh guru atau peneliti. 

Secara jelas tentang kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 
berikut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
 
 
2.7 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, hasil-hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir dalam 
penelitian ini, dengan penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar 
pada mata pelajaran IPA tentang struktur daun dan fungsinya sehingga mencapai rata-rata 
batas ketuntasan minimal 70. 


