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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Kajian Teori    

2.1.1 Defenisi Pembelajaran  

 Pembelajaran merupakan terjemahan dari learning yaitu suatu proses kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan akademik. Pembelajaran sendiri merupakan proses kegiatan yang dalam 

arti didalam setiap pembelajaran terjadi hubungan interaksi antara guru dengan siswa. 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. 

Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa 

guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan 

mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Untuk menunjang 

suatu proses pembelajaran maka pemerintah telah berupaya dengan menerapkan 

metode-metode pembelajaran pada setiap kegiatan proses pembelajaran. Untuk itu 

setiap guru wajib menggunakan metode-metode pembelajaran seperti yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, supaya dapat menunjang keaktifan siswa, kreativitas 

siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, menjadikan 

suasana kelas yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga siswa 

merasa nyaman ketika dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Pembelajaran 

memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dibantu oleh guru sebagai fasilitator 

ataupun pembimbing (Dimyati dan Mudjiono, 1996:12) 

2.1.2 Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan suatu sistem atau cara yang menjadi  

susunan langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh guru untuk mempermudah proses 

kegiatan belajar-mengajar serta membantu siswa lebih mudah dalam menerima materi 

yang disampaikan oleh guru karena suasana kegiatan proses belajar-mengajar yang 
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berinovatif dan menyenangkan. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur 

melalui seberapa banyak cara yang digunakan didalam mengajar (Sugiyono, 2006:25) 

karena semakin banyak cara yang digunakan didalam mengajar maka semakin 

banyak ilmu yang keluar. Cara yang dimaksudkan adalah metode pembelajaran. 

2.1.2.1 Latar Belakang Penggunaan Metode Pembelajaran 

Pada intinya penggunaan metode pembelajaran bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa serta menjadikan suasana kelas yang berbeda. 

Setiap proses pembelajaran wajib menggunakan metode-metode pembelajaran agar 

pembelajaran tersebut dapat maksimal (Roestiyah, 2001:17). Seperti dapat 

menunjang keaktivan siswa, kreativisitas siswa dalam mengemukakan ide yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta terwujudnya suasana kelas 

yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang membuat siswa merasa 

senang ketika dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran 

2.1.2.2 Manfaat Penggunaan Metode Pembelajaran. 

Menurut Moedjono (1996:25)  manfaat penggunaan metode pembelajaran 

terdapat beberapa aspek : 

1. Metode pembelajaran sangat membantu guru ketika guru 
sedang mengajarkan materi, dengan adanya metode 
pembelajaran maka peran dan beban guru juga semakin 
berkurang karena siswa jadi terbiasa belajar mandiri. 

2. Menggunakan metode pembelajaran dapat memudahkan siswa 
dalam menerima materi yang disampaikan guru karena siswa 
akan menjadi aktif sendiri, siswa bisa menikmati suasana kelas 
yang bervariasi. 

3. Agar dapat mengajarkan pembelajaran dengan baik dan 
tersusun sesuai dengan rencana.   

2.1.2.3 Metode-Metode Pembelajaran 

a. Metode Ceramah 

Menurut Roestiyah (2001:137), metode ceramah merupakan suatu cara 

mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi, uraian 

tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. 
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Winarno Surahmad dalam zonainfosemua.blogspot.com  (diunduh pada 

tanggal 24/04/2013) mengatakan bahwa metode ceramah merupakan penerangan dan 

penuturan secara lisan oleh guru terhadap siswa, sedangkan para murid 

mendengarkan dengan teliti, serta mencatat yang pokok dari yang dikemukakan oleh 

guru. 

Menurut Suryono dalam Masbied.com (diunduh pada tanggal 24/04/2013) 

menuturkan bahwa metode ceramah adalah penuturan atau penjelasan guru secara 

lisan, dimana dalam pelaksanaannya  guru dapat mengugunakan alat bantu mengajar 

untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada murid-muridnya.  

Dari para pendapat ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

ceramah adalah suatu proses pembelajaran yang berpusat pada guru, karena guru 

melakukan penjelasan atau penuturan dan siswa hanya sebagai pendengar. 

b. Metode Tanya Jawab 

Bertanya dan manjawab kerap kali dilakukan orang apabila ada 

ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan sesuatu peristiwa atau pemahaman. Dalam 

proses belajar mengajar metode tanya jawab dijadikan salah satu metode untuk 

menyampaikan materi pelajaran dengan cara guru bertanya kepada siswa  atau siswa 

bertanya kepada guru.  

Menurut  Syaiful Bahri Djamarah, (2000:167) metode tanya jawab adalah 

cara penyajian pelajaran dalam proses belajar mengajar melalui interaksi dua arah 

dari guru ke siswa atau dari siswa ke guru agar diperoleh jawaban kepastian materi 

melalui jawaban lisan guru atau siswa. Dalam metode tanya jawab, guru dan siswa 

harus sama-sama aktif. Namun demikian keatifan siswa patut mendapat perhatian 

yang sungguh-sungguh sehingga hal itu tidak tergantung pada keaktifan guru saja.  

c. Metode Demonstrasi 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, (2000:116) 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.  
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 Menurut Syaiful Bahri Djamarah, (2000:178) metode demonstrasi adalah 

metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu 

benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran.  

Metode demostrasi digunakan guru untuk memperagakan atau menunjukan 

suatu prosedur yang harus dilakukan siswa yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan 

kata-kata saja. Metode demostrasi diartikan sebagai cara penyajian pembelajaran 

dengan memperagakan dan mempertujukan kepada siswa suatu proses, situasi atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam 

bentuk tiruan yang dipertujukan oleh guru atau sumber belajar lain yang memahami 

atau ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. 

d. Metode Kerja Kelompok 

Menurut Moedjiono (1996:61) mengatakan bahwa  

Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan 
mengkondisikan siswa dalam suatu group atau kelompok sebagai 
satu kesatuan dan diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok 
tersebut. Karena itu guru dituntut untuk mampu menyediakan 
bahan-bahan pelajaran yang secara manipulatifkan siswa 
bekerjasama dan berkolaborasi dalam kelompok.  

Metode kerja kelompok juga diharapkan dapat memupuk rasa kebersamaan antara 

siswa serta melatih siswa untuk saling menghargai orang lain. 

2.1.3 Aktivitas Siswa 

Menurut Nana Sudjana (1989:12) secara umum aktivitas merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia sehingga menjadi rutinitas yang 

mempunyai tujuan dan nilai tertentu. Dalam dunai pendidikan aktivitas merupakan 

kegiatan dalam suatu pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru maupun oleh 

siswa. Aktivitas mempunyai batasan tertentu ketika didalam pembelajaran dan dapat 

berupa tindakan. Aktivitas dari siswa bisa dilihat ketika siswa mengikuti 

pembelajaran, dimana ketika siswa antusias terhadap suasana pembelajaran maka 

aktivitas yang terjadi meningkat karena siswa merasa senang dengan pembelajaran 

yang berlangsung. Tetapi sebaliknya ketika siswa pasif berarti tidak terjadi perubahan 

aktivitas karena siswa tidak bisa menikmati pembelajaran. 
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2.1.4. Pembelajaran IPA 

Ilmu pengetahuan alam atau sains (science) diambil dari kata latin Scientia yang 

arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi khusus 

Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Sund dan Trowbribge merumuskan bahwa Sains 

merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslan Stone 

menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk 

mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan 

proses yang tidak dapat dipisahkan. “Real Science is both product and process, 

inseparably Joint” Agustina (Elok Sudibyo 2008: 11). 

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia 

Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

Ilmu Pengetahuan Alam (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 

wahana 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 mengkaji lebih dalam dan 

berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. 

2.1.4.1 Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

 Tujuan pembelajaran  IPA di SD (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 

22 tahun 2006 tentang Standar Isi adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 
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2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

1.1.4.2 Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di SD 

 Menurut Elok Sudibyo, (2008:17) ruang lingkup bahan kajian IPA untuk 

SD/MI 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. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan  

Penelitian Erika Aprilia Irya (2008) tentang meningkatkan aktivitas belajar dan 

penguasaan konsep gerak menggunakan model konstrutivisme dengan metode 

demonstrasi. Penelitian dilakukan dengan model penelitian tindakan kelas yang hanya 

menggunakan 1 kelas eksperimen. Pemilihan konsep dan metode pembelajaran agar 

terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa. Penelitian ini dilakukan dengan 3 siklus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model konstruktivisme dengan metode 



12 
 

demonstrasi dapat (1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dari siklus ke siklus. Pada 

siklus I sebesar 72,25 kategori ”Cukup Aktif”. Pada siklus II meningkat sebesar 75,81 

kategori ”Aktif” dan siklus III meningkat lagi sebesar 76,12 kategori ”Aktif”. (2) 

Meningkatkan penguasaan konsep siswa. Nilai rata-rata penguasaan konsep siswa 

pada siklus I sebesar 65,5 kategori ”Tuntas”. Pada siklus II meningkat sebesar 66,25 

kategori ”Tuntas” dan siklus III meningkat lagi sebesar 71 kategori 

”Tuntas”.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penerapan 

model konstruktivisme dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas 

belajar dan penguasaan konsep siswa. 

Penelitian Naima (2009) tentang pengaruh penggunaan media konkrit dan 

gambar serta motivasi terhadap belajar siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah di kota 

Palu. Penelitian dilakukan dengan membagi siswa menjadi kelompok, yakni 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimenmenggunakan 

media konkrit dan gambar pada kegiatan belajarnya, sedangkan kelompok kontrol 

hanya menggunakan metode ceramah pada kegiatan belajarnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif terhadap siswa yang menggunakan media 

konkrit dan gambar terhadap motivasi dan hasil belajar belajar bila dibandingkan 

dengan kelompok yang tanpa menggunakan media konkrit dan gambar (Naima, 

2009:103) 

2.3 Kerangka Pikir  

Menurut Uma dalam Sugiyono (2010:91), “ kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. 

Penerapan metode pembelajaran bervariasi membuat aktivitas belajar siswa 

meningkat pada pembelajaran IPA  karena metode  pembelajaran bervariasi:  

a. Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai materi yang diajarkan, karena secara tidak langsung siswa memperoleh 

contoh pertanyaan yang diajukan guru, serta memperoleh kesempatan untuk 

memikirkan materi yang diajarkan. 
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b. Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan 

pemikirannya dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam 

memecahkan masalah. 

c. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam 

kelompok. 

d. Memungkinkan guru untuk lebih mengetahui karakter siswa sehingga guru bisa 

tepat dalam memilih metode yang digunakan. 

Untuk lebih jelasnya, penjelasan uraian di atas dapat dilihat di bawah ini : 

 

  

  

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian kerangka berpikir, maka ditetapkan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : “ melalui penggunaan metode pembelajaran bervariasi dapat 

meningkatkan aktivitas siswa ketika mengikuti pembelajaran IPA tentang materi 

hubungan kenampakan matahari dan bayang-bayang kelas 2 SDN 1 Gumelar 

Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo  Semester 2/2012-2013” 
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