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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian teori 

2.1.1.  Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum 

KTSP (Depdiknas,2006) bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi sarana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  

dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Pembelajaran IPA mulai dikenal bahkan sejak dari kelas 1 SD. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah supaya tidak 

terkesan monoton  serta dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Sebagai acuan, pemerintah membuat SK 

dan KD.  

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan.Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik 

untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru. 
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2.1.1.1  Tujuan  Mata Pelajaran IPA di SD 

 Tujuan pembelajaran ipa adalah untuk memahami konsep-konsep IPA 

yang terkait dengan kehidupan sehari-hari,memiliki ketrampilan proses supaya 

pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dapat berkembang, mempunyai 

minat untuk dapat mengenal serta mempelajari benda-bendaserta kejadian 

dilingkungan sekitar, bersikap ingin tahu,kritis,dapat bekerja sama serta kreatif 

mampu menerapkan konsep-konsep IPA sehingga menyadari kebesaran dan 

keagungan Tuhan YME. 

 

2.1.1.2  Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPA di SD 

Menurut Permendiknas No.22 Tahun 2006 yang menjadi ruang lingkup 

mata pelajaran IPA untuk SD meliputi aspek-aspek berikut: 1) Makhluk hidup dan 

proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan 

lingkungan,  serta kesehatan; 2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya 

meliputi: cair, padat dan gas; 3) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, 

panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat sederhana; 4) Bumi dan alam semesta 

meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 

 

2.1.1.3   Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPA di    

SD. 

 Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi acuan 

untukmengembangkan indikator pencapaian serta materi pembelajaran. Secara 

rinci SK dan KD untuk mata pelajaran IPA yang ditujukan bagi siswa kelas 5 SD 

Negeri 03 Kembangsari disajikan melalui Tabel 1. berikut ini. 

Tabel 1 

SK dan KD Mata Pelajaran IPA  Kelompok 5 Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menerapkan  sifat-sifat cahaya melalui  

kegiatan membuat  suatu karya/model  

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya  

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006)  
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2.1.1.4  Hasil Belajar IPA  

Salah satu faktor yang diukur untuk mencapai kesuksesan dalam segala 

bidang baik dalam bidang studi, kerja,atau aktivitas apapun adalah hasil yang 

diperoleh. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Stimulus merupakan apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan 

respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh 

guru tersebut.  

Sedangkan menurut Mudzakir (1997:34) belajar adalah suatu usaha atau 

kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, 

mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan sebagainya. 

Winkel (1997) berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat dirumuskan 

sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan 

dan nilai sikap.Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. 

Dari pengertian atau beberapa definisi belajar dapat diketahui bahwa 

belajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang relatif dalam 

berprilaku dan dapat mempengaruhi interaksi dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan,dan 

keterampilan .  Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern.Slameto (2010:54), faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar. Faktor intern dikelompokkan menjadi tiga faktor 

yaitu : faktor jasmaniah, faktor psikologis, faktor kelelahan. Slameto (2010:60), 

faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri individu. Faktor ekstern 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu : faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Slameto (2011:162), hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi siswa dan sisi 

guru.Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar.Tingkat perkembangan 



11 

 

 

 

mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor.Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran.Abdulrahman dalam Slameto (2011:163), hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar 

mengajar. 

Jadi dapat kita ketahui, dengan berbagai macam evaluasi dapat 

membuktikan  hasil belajar merupakan alat untuk mengukur kemampuan dan 

tingkat perkembangan tingkah laku dalam ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik  siswa dalam proses pembelajaran dan menentukan keberhasilan 

dari penerapan metode pembelajaran. 

Sudjana (2010:23), dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yaitu: 1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat 

tinggi; 2) Ranah afektifberkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi; 3) Ranah 

psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotor, yakni gerakan reflek, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan komplek, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar IPA adalah perubahan tingkat perkembangan mental yang cenderung 

lebih meningkat dari sebelumnya sebagai akibat dari proses pembelajaran yang 

diukur dengan pemberian evaluasi oleh guru sehingga akan diketahui hasil belajar 

yang dilakukan oleh siswa pada pembelajaran IPA. 
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2.1.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Proses pembelajaran IPA harus diarahkan agar peristiwa belajar 

terjadi. Belajar IPAakan berhasil bila proses belajarnya baik, yaitu melibatkan 

intelektual peserta didik secara optimal. Peristiwa belajar yang kita kehendaki 

dapat tercapai bila faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran IPA 

dapat kita kelola sebaik-baiknya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar IPA menurut 

Masrinawatie (2007:43) yaitu: 

1) Peserta didik  

Kegagalan atau keberhasilan belajar  sangatlah tergantung kepada 

peserta didik. Misalnya saja, bagaimana kemampuan dan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar IPA, bagaimana 

sikap dan minat peserta didik terhadap IPA. Di samping itu  juga, 

bagaimana kondisi peserta didik. Misalnya terkait dengan kondisi 

fisiologisnya. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan 

lebih baik belajarnya dari pada orang yang dalam keadaan lelah. 

Demukian pula terhadap kondisi psikologisnya, seperti perhatian, 

pengamatan, ingatan, dan sebagainya. Kondisi ini juga 

berpengaruh  terhadap kegiatan belajar seseorang. Selain itu, 

intelegensi peserta didik juga berpengaruh terhadap kelancaran 

belajarnya. 

2) Pengajar  

Faktor berikutnya setelah peserta didik adalah pengajar. Pengajar 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar 

diharapkan dapat berlangsung efektif. Kemampuan pengajar 

dalam menyampaikan IPA dan sekaligus menguasai materi yang 

diajarkan sangat mempengaruhi terjadinya proses belajar. 

Kepribadian, pengalaman, dan motivasi pengajar dalam mengajar 

IPA juga berpengaruh terhadap efektivitasnya proses belajar. 

Penguasaan materi IPA dan cara penyampaiannya merupakan 

syarat yang tidak dapat ditawar lagi bagi  pengajarIPA. Seorang 

pengajar IPA yang tidak menguasai materi, tidak mungkin dapat 

mengajar IPA dengan baik. Demikian juga seorang pengajar yang 

tidak menguasai berbagai cara penyampaian, ia hanya mengejar 

terselesaikannya bahan yang diajarkan tanpa memperhatikan 

kemampuan dan kesiapan peserta didik. 

3)  Prasarana dan sarana  

Prasarana yang “mapan” seperti ruangan yang sejuk dengan 

tempat duduk yang nyaman biasanya lebih memperlancar 

terjadinya proses belajar. Demikian juga terhadap sarana yang 

lengkap seperti adanya buku teks dan alat bantu belajar. 

Penyediaan sumber belajar yang lain,  seperti majalah tentang 
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pembelajaran IPA, laboratorium IPA, dan lain-lain akan 

meningkatkan kualitas belajar peserta didik.   

 

4) Penilaian   

Penilaian digunakan, di samping untuk  melihat bagaimana hasil 

belajarnya, tetapi juga untuk melihat bagaimana berlangsungnya 

interaksi  antara pengajar dan peserta didik. Misalnya kita dapat 

menganalisis tentang: keberhasilan peserta didik dalam belajar 

IPA, dalam proses belajar IPA itu didominasi pengajar ataukah 

ko-munikasi terjadi dua arah, pertanyaan yang diajukan pengajar 

kepada peserta didik merangsang peserta didik atau 

mematikannya, apakah jenis pertanyaan yang diajukan pengajar 

menyangkut ranah kognitif rendah seperti ingatan dan 

pemahaman saja ataukah ranah kognitif tinggi seperti 

penyelesaian masalah.  

2.1.2 Metode Demonstrasi 

2.1.2.1 Pengertian Metode Demonstrasi 

Menurut Rahardja (2002:87), “metode demonstrasi adalah suatu cara 

menyajikan bahan pelajaran dimana guru atau para sumber/orang lain dengan 

sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan/langkah-langkah proses 

yang disertai penjelasan, ilustrasi seperlunya dan siswa mengamati dengan 

seksama.” Mendemonstrasikan pada intinya samadengan istilah 

mempertunjukkan/menampilkan suatu proses yang bertujuan membuat sesuatu. 

Dengan mempertunjukkan suatu proses maka metode demonstrasi 

memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut: 1) Dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya kesalahan pemahmaan terhadap bahan pelajaran 

dibandingkan dengan mendengarkan ceramah dari guru; 2) Siswa mendapatkan 

pengalaman langsung dengan secara langsung mengamati peragaan dalam 

demonstrasi; 3) Dapat membuat siswa memusatkanan perhatian karena dalam 

demonstrasi dituntut mengamati secara seksama;  

Selain keunggulan, metode demonstrasi memiliki beberapa kekurangan 

sebagai berikut: 1) Memerlukan persiapan yang matang, teliti dan cermat,sehingga 

banyak waktu yang digunakan; 2) dari segi peralatan pun harus supaya siswa  

tidak salah persepsi; 3) Bagi siswa yang terbilang kurang aktif belum tentu dapat 

mendemonstrasikan ulang demonstrasi yang dilakukan oleh guru;  



14 

 

 Peranan guru dalam pelaksanaan metode demonstrasi adalah sebagai 

berikut: 1) Bahan pelajaran untuk demonstrasi dipilih oleh guru; 2) Guru perlu 

merancang sintak demonstrasi secara detail; 3) Guru perlu menyiapkan peralatan 

yang akan dipergunakan; 4) Guru hendaknya menentukan teknik-teknik yang 

sederhana dan mudah dimengerti siswa;  

 Peranan siswa dalam pelaksanaan metode demonstrasi adalah sebagai 

berikut: 1) Siswa perlu mempersiapkan diri sebelum demonstrasi dilaksanakan; 2) 

Dengan penuh konsentrasi mengikuti langkah demi langkah pada pelaksanaan 

demonstrasi; 3) Pengajuan pertanyaan-pertanyaan terhadap hal-hal yang belum 

jelas; 4) Membuat catatan-catatan secara teliti terhadap hal-hal yang penting; 5) 

Siswa mendemonstrasikan ulang agar dapat lebih memahami terhadap bahan 

pelajaran tersebut dan; 6) Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

gurunya. 

 

2.1.2.2 Langkah-Langkah Metode Demonstrasi 

Menurut Rahardja (2002:90) langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam 

memakai metode demonstrasi antara lain persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, 

dan penutup. Persiapan yang dapat ditempuh dalam memakai metode demonstrasi 

meliputi: 1) Guru mengkaji kesesuaian metode dengan tujuan yang akan dicapai; 

2) Memilih dan memilah peralatan yang akan dipakai; 3) Memperkirakan waktu 

yang akan diperlukan dan; 4) Mencoba peralatan terlebih dahulu. Pelaksanaan 

yang dapat ditempuh dalam memakai metode demonstrasi meliputi: 1) Guru 

menjelaskan tujuan yang akan dicapai dengan demonstrasi tersebut; 2) 

Mempersiapkan siswa untuk mengikuti demonstrasi dengan menjelaskan 

prosedur/cara kerja peralatan yang dipakainya dan; 3) Memperagakan suatu 

proses yang disertai penjelasan, ilustrasi, pertanyaan-pertanyaan yang diikuti oleh 

seluruh siswa secara seksama. Tindak lanjut yang dapat ditempuh dalam 

memakai metode demonstrasi meliputi: 1) Siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan suatu proses/urutan langkah-langkah yang baru saja selesai 

didemonstrasikan dan; 2) Siswa diberi kesempatan mendemonstrasikan ulang, 

bila belum tepat/salah guru dapat meragakan ulang. Penutupan yang dapat 
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ditempuh dalam memakai metode demonstrasi meliputi: 3) Guru memberikan 

tugas-tugas kepada siswa untuk lebih memperjelas terhadap bahan yang baru saja 

didemonstrasikan dan; 4) Guru mengadakan evaluasi. 

 

2.1.3 Metode diskusi 

2.1.3.1 Pengertian Metode Diskusi 

Menurut Killen (1998), “metode diskusi adalah suatu cara mengajar yang 

dicirikan oleh suatu keterikatan pada suatu topik atau pokok pernyataan atau 

problem dimana para peserta diskusi dengan jujur berusaha untuk mencapai atau 

memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama.” Tujuan 

utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab 

pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat 

suatu keputusan  

Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan 

penyajian materi melalui pemecahan masalah, atau analisis sistem produk 

teknologi yang pemecahannya sangat terbuka .Suatu diskusi dinilai menunjang 

keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan 

menghasilkan suatu pemecahan masalah. 

Metode diskusi menghasilkan keterlibatan murid karena meminta mereka 

menafsirkan pelajaran. Dengan demikian para murid tidak akan memperoleh 

pengetahuan tanpa mengambilnya untuk dirinya sendiri. Diskusi membantu agar 

pelajaran dikembangkan terus-menerus atau disusun berangsur-angsur dan 

merangsang semangat bertanya dan minat perorangan. 

 Metode diskusi tidak sekedar perdebatan antar murid atau perdebatan 

antara guru dan murid.Diskusi tidak hanya terdiri dari mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan menerima jawabannya. Diskusi ialah usaha seluruh kelompok 

untuk mencapai pengertian di suatu bidang, memperoleh pemecahan bagi sesuatu 

masalah, menjelaskan sebuah ide, atau menentukan tindakan yang akan diambil. 

Para murid akan segera merasa apakah guru mengajukan diskusi yang sejati atau 

hanya memberi kesempatan beberapa orang murid mengemukakan pendapat 

mereka sebelum ia sendiri memberi jawaban yang menentukan. Agar diskusi bisa 



16 

 

produktif harus ada suasana keramahan dan keterbukaan.Diskusi yang bermanfaat 

didasarkan atas rasa saling menghormati pendapat setiap orang yang hadir. 

Pemimpin diskusi dengan ikhlas mengajak yang lain untuk ikut serta dalam suatu 

usaha bersama. 

Kelebihan metode diskusi sebagai berikut:1) Mendidik siswa untuk belajar 

mengemukakan pikiran atau pendapat; 2)Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memperoleh penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber data; 3)Memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menghayati pembaharuan suatu problem 

bersama-sama; 4)Melatih siswa untuk berdiskusi di bawah asuhan guru; 5) 

Merangsang siswa untuk ikut mengemukakan pendapat sendiri, menyetujui atau 

menentang pendapat teman-temannya; 6)Membina suatu perasaan tanggung jawab 

mengenai suatu pendapat, kesimpulan, atau keputusan yang akan atau telah 

diambil. 

Kelemahan metode diskusi sebagai berikut:1)Tidak semua topik dapat 

dijadikan metode diskusi hanya hal-hal yang bersifat problematis saja yang dapat 

didiskusikan; 2)Diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu; 3)Sulit untuk 

menentukan batas luas atau kedalaman suatu uraian diskusi; 4)Biasanya tidak 

semua siswa berani menyatakan pendapat sehingga waktu akan terbuang karena 

menunggu siswa mengemukakan pendapat; 5)Pembicaraan dalam diskusi 

mungkin didominasi oleh siswa yang berani dan telah biasa berbicara. Siswa 

pemalu dan pendiam tidak akan menggunakan kesempatan untuk berbicara; 

6)Memungkinkan timbulnya rasa permusuhan antarkelompok atau menganggap 

kelompoknya sendiri lebih pandai dan serba tahu daripada kelompok lain atau 

menganggap kelompok lain sebagai saingan, lebih rendah, remeh atau lebih 

bodoh. 

 

2.1.3.2 Langkah-Langkah Metode Diskusi 

Menurut Killen (1998), langkah-langkah dalam menggunakan metode 

diskusi antara lain persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan penutup. Persiapan 

yang dapat di tempuh adalah: 1) Persiapan Perumusan masalah atau masalah-

masalah yang didiskusikan agar dilakukan bersama-sama dengan siswa. 
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Pelaksanaan yang dapat di tempuh dengan: 1) Menjelaskan hakikat masalah itu 

disertai tujuan mengapa masalah tersebut dipilih untuk didiskusikan; 2) 

Pengaturan peran siswa yang meliputi pemberian tanggapan, saran, pendapat, 

pertanyaan, dan jawaban yang timbul untuk memecahkan masalah. Tindak lanjut 

dapat di tempuh dengan: 1) Memberitahukan tata tertib diskusi; 2) Pengarahan 

pembicaraan agar sesuai dengan tujuan.Penutup yang dapat di tempuh dengan 

pemberian bimbingan siswa untuk mengambil kesimpulan. 

 

2.1.4 Pengertian Media Pembelajaran 

Iswidayati (2010:2), mengemukakan bahwa media berasal dari bahasa 

latin merupakan bentuk jamak dari ”medium” yang secara harfiah berarti 

”perantara” atau ”pengantar” yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan 

penerima pesan. Media diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan, atau informasi kepada siswa serta dapat 

dimanfaatkan untuk memperjelas materi atau mencapai tujuan pembelajaran, 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.  

Media pembelajaran yaitu teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.Peran dari media begitu penting 

dalam kegiatan pembelajaran.media berfungsi menjadi sarana guru dan siswa 

dalam menyampaikan materi bahan ajar, membantu siswa memahami bahan ajar 

dan memfasilitasi siswa melakukan kegiatan pembelajaran.  

 

2.1.4.1 Perkembangan Media Pembelajaran  

Pada awalnya media dianggap sebagai alat bantu mengajar guru saja. Alat 

bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan 

alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar serta 

mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Seiring berkembangnya jaman 

berkembang pula teknologi dan sekarang kita juga mengenal teknologi audio yaitu 

alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ni dilengkapi dengan alat audio sehingga 

kita kenal adanya alat audio visual. 
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2.1.4.2  Kelebihan Media Pembelajaran 

Menurut Gerlach dan Ely dalam Hamdani (2011:245-246) ada tiga 

kelebihan kemampuan media adalah sebagai berikut: 1) kemampuan fiksatif, 

artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu obyek 

atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat 

disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti 

kejadian aslinya; 2) kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan 

kembali obyek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) 

sesuai keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta 

dapat pula diulang-ulang penyajiannya; 3) kemampuan distributif, artinya media 

mampu menjangkau audien yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian 

secara serempak, misalnya siaran TV atau radio. 

Menurut Iswidayati (2010:10-11) media pembelajaran mempunyai 

kelebihan dalam beberapa hal di antaranya: a) Media pembelajaran dapat 

mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Jika 

peserta didik tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, maka 

obyeknya lah yang dibawa ke peserta didik.Obyek dimaksud bisa dalam bentuk 

nyata, miniatur, model, maupun bentuk gambar-gambar yang dapat disajikan 

secara audiovisual dan audial; b) Media pembelajaran dapat melampaui batasan 

ruang kelompok. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di 

dalam kelompok oleh para peserta didik tentang suatu obyek, yang disebabkan 

karena : obyek terlalu besar, obyek terlalu kecil,obyek yang bergerak terlalu 

lambat, obyek yang bergerak terlalu cepat, obyek yang terlalu kompleks, obyek 

yang bunyinya terlalu halus, obyek mengandung berbahaya dan resiko tinggi. 

Melalui penggunaan media yang tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan 

kepada peserta didik; c) Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi 

langsung antara peserta didik dengan lingkungannya; d) Media menghasilkan 

keseragaman pengamatan; e) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, 

konkrit dan realistis; f) Media membangkitkan keinginan dan minat baru; g) 

Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar; h) Media 
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memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit sampai 

dengan abstrak. 

2.1.5 CD  Intraktif 

CD  interaktif merupakan salah satu inovasi dari media pembelajaran yang 

menampilkan gambar yang dikemas dalam bentuk animasi dan narasi singkat 

mengenai pembelajaran yang sedang dilakukan sehingga dapat menarik minat, 

terutama anak SD yang masih berada pada taraf konkret. Beberapa aplikasi yang 

dapat digunakan untuk membuat CD  interaktif antara lain: director, macromedia 

flash, dan macromedia autoplay media studio.  

Sadiman dalam Andiyanto (2011:13-14) mengatakan bahwa ditinjau dari 

kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi 

karena merupakan komoditi perdagangan  yang terdapat di pasaran luas dalam 

keadaan siap pakai dan media rancangan yang perlu dirancang dan dipersiapkan 

secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. Sehingga media 

Komputer dan LCD  Proyektor merupakan media rancangan yang mana didalam 

penggunaannya sangat diperlukan rancangan khusus dan didesain sedemikian 

rupa agar dapat dimanfaatkan. 

CD interaktif merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk menyampaikan 

suatu materi belajar secara interaktif.CD interaktif ini pun dapat membantu kita 

untuk belajar meski tanpa bantuan guru.Artinya dengan ada CD interaktif ini, 

proses pembelajaran dapat dilakukan dimana saja. 

 

2.1.5.1Langkah-langkah Penggunaan CD Interaktif 

Menurut Sugito dalam Andiyanto (2011:21)langkah-langkah penerapan 

CD Interaktif yang sebaiknya dilakukan dalam pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 1) Langkah persiapan. Guru memastikan CD yang sesuai dengan materi 

dan siswa dapat diminta untuk mempersiapkan diri dalam mencari hal-hal yang 

melatarbelakangi materi. Hardware ataupun software perlu dipersiapkan dengan 

baik supaya tidak terjadi kemacetan ketika dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya siswa perlu dipersiapkan dalam mengikuti aturan pembelajaran CD 

interaktif; 2) Penyajian. Ketika dalam penyampaian materi partisipasi siswa akan 
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menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan memberikan berbagai pengalaman 

kepada siswa. Siswa dapat meniru percobaan atau mengamati simulasi.Selain 

menjawab pertanyaan yang ada pada CD interaktif, guru hendaknya dapat 

memancing siswa untuk aktif bertanya guna mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa terhadap materi yang disajikan.Kalau masih terdapat kesulitan bisa dapat 

menampilkan ulang pada tampilan yang belum jelas; 3) Aktifitas 

lanjutan.Melakukan evaluasi untuk memantapkan hal-hal yang telah dipelajari, 

siswa juga dapat melakukan pengamatan dan dibahas pada pertemuan berikutnya 

di kelompok membahas penyelidikan mereka. 

Hubungan antara media audio visial (CD interaktif) dengan metode 

demonstrasi sebagai variabel 1dan metode diskusi sebagai variabel 2 adalah kedua 

faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dalam 

pencapaian hasil belajar. Keduanya mempunyai pengaruh cukup besar pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Dengan penggunaan CD interaktif 

diharapkan dapat membantu efektifitas proses pembelajaran serta penyampaian 

pesan dan isi pelajaran, selain itu juga dapat mengaktifkan siswa dalam 

memberikan tanggapan, umpan balik dan mendorong siswa untuk melakukan 

praktik-praktik yang benar. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Sanjaya Rachmawati, 2011 dalam 

penelitianya “Pengaruh Penggunaan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran 

IPA Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD N Karanggeneng 1 Kec. 

Kunduran Kab. Blora Tahun Pelajaran 2010/2011”, dengan hasil penelitian yang 

menyimpulkan bahwa hasil analisis pada kelompok 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< 0,005) maka Ho 

ditolak, jadi ada perbedaan penggunaan metode demonstrasi dengan pembelajaran 

tanpa menggunakan metode demonstrasi artinya metode demonstrasi berpengaruh 

positif dalam pembelajaran  terhadap hasil belajar IPA pokok bahasan energi 
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panas dan energi bunyi pada siswa  kelas IV SD N Karanggeneng 1 Kec. 

Kunduran Kab. Blora Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Penelitian yang dilakukan oleh Martina Sri Indriyati, 2009 dalam 

penelitiannya ”Penggunaan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas V pada Pembelajaran IPA Materi Gaya Magnet Di SD Negeri 

Wonosari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo”, dengan hasil penelitian 

yang menyimpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi benar-benar 

meningkatkan prestasi belajar siswa keloas V SD Negeri Wonosari yaitu 

80&percnt; siswa memiliki skor di atas kriteria ketuntasan minimum sama dengan 

60 sebanyak 42 peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Verani, Novia , 2012 dalam penelitiannya ” 

Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa dalam Pelajar 

IPA Dengan Metode Diskusi Dikelas IV SD Negeri 056002 Stabat T.A 2011/2012 

”, dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar IPA pada 

materi sumber daya alam dengan menggunakan metode diskusi di kelas IV SD 

Negeri 056002 Stabat T.A 2011/2012.  Subjek dalam penelitian ini siswa 

kelompok IV SD Negeri 056002 Stabat T.A 2011/2012 sebanyak 1 kelompok 

dengan jumlah siswa 40 orang. Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan 

bahwa penggunaan metode demonstrasi benar-benar meningkatkan kreativitas 

siswa kelas IV SD Negeri 056002 Stabat T.A yaitu 75&percnt; siswa memiliki 

skor di atas KKM sama dengan 65 sebanyak 40 peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahfud Fauzi Andiyanto, 2011 dalam 

penelitiannya “Pemanfaatan CD Pembelajaran Interaktif Dalam meningkatkan 

Prestasi belajar Siswa kelas IV SD Negeri 01 Wonocoyo Pada Mata Pelajaran IPA 

Tahun pelajaran 2010/2011”, dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa 

pemanfaatan CD pembelajaran interaktif dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa, maka peneliti berharap adanya pemanfaatan CD interaktif dalam 

pmbelajaran dan sebaiknya diterapkan pada siswa bukan hanya di sekolah namun 

juga di lingkungan rumah. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran merupakan salah satu cara untuk memperoleh ketrampilan 

dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

belajarnya. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal diperlukan berbagai 

faktor yang mendukung, diantaranya: kurikulum, metode belajar, serta sarana dan 

prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah. 

Pembelajaran yang menggunakan metode dan media akan mengurangi 

kondisi yang monoton dan pembelajaran ini menarik bagi siswa. Salah satu 

metode dan media yang dapat digunakan oleh guru dalam mata pelajaran IPA 

adalah dengan metode demonstrasi dengan bantuan media audio visual (CD 

interaktif), karena IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis. Dengan demikian pemahaman terhadap materi pelajaran dapat 

secara optimal, sehingga hasil belajar IPA pun menjadi optimal. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, kajian pustaka dan kerangka 

berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis: 

Ho = µ1 =   µ2 

Ha   = µ1 ≠   µ2 

Ho : Tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

demonstrasi menggunakan bantuan media audio visual (CD interaktif) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 03 Kembangsari Kecamatan 

Musuk Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan 

penerapan metode diskusi berbantuan media audio visual (CD interaktif) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 03 Musuk Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013.” 

Ha  :Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

demonstrasi menggunakan bantuan media audio visual (CD interaktif) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 03 Kembangsari Kecamatan 
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Musuk Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan 

penerapan metode diskusi berbantuan media audio visual (CD interaktif) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 03 Musuk Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013.” 

 

 

 

 

 


