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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Kajian Teori 

Sebuah penelitian harus berdasarkan teori-teori yang telah ada. Teori-teori 

tersebut digunakan sebagai acuan atau dasar dalam pelaksanaan penelitian. Maka, 

teori-teori yang digunakan sebagai dasar harus menurut para ahli serta harus 

menyertakan sumber yang jelas dan terpercaya.  

 

2.1.1 Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang 

menekankan pada ilmu alam yang selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan secara dinamis dan berkelanjutan. Pendidikan IPA di Sekolah 

Dasar (SD) berupa mata pelajaran yang mulai di ajarkan pada jenjang kelas 

rendah. 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. 

 

2.1.1.1 Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam berasal dari kata Sains yang berarti alam. Sains 

berasal dari bahasa Inggris science yang berarti pengetahuan. Ilmu Pengetahuan 

Alam menurut Wahyana (dalam Trianto, 2010:136) adalah ”suatu kumpulan 

pengetahuan tersusun sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas 

pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya 

kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah”. Ilmu 

pengetahuan alam penerapannya terbatas pada gejala-gejala alam saja, tercipta 

dan perkembangannya melalui metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Ilmu Pengetahuan Alam menurut Rustaman, dkk (2008:1.5) adalah 

”produk, proses dan penerapannya (teknologi), termasuk sikap dan nilai yang 

terdapat di dalamnya”. Produk IPA terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan 
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teori dapat melalui proses sains, yaitu melalui metode-metode sains atau metode 

ilmiah (scientific methods), bekerja ilmiah (scientific inquiry). 

Kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006) bahwa “IPA berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. Sains adalah ilmu pengetahuan 

yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan secara berkelanjutan. Sains 

banyak mendiskusikan tentang alam yang terdiri dari ilmu fisika, kimia, dan 

biologi. 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.  

 Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menarik simpulan 

bahwa IPA adalah produk yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan 

teori tentang alam yang tersusun secara sistematis melalui metode ilmiah dan 

bekerja secara ilmiah pula. 

 

2.1.1.2 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran menurut Hamalik (2011:57) adalah “suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapi tujuan pembelajaran”. Pembelajaran 

merupakan suatu gabungan dari berbagai unsur dimana unsur-unsur tersebut 

saling berinteraksi dan mempengaruhi guna tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Pembelajaran menurut Wina Sanjaya (2005:101) adalah “proses 

penambahan informasi dan kemampuan/kompetensi baru”. Ketika seorang guru  

berpikir informasi dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada 

saat itu juga berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat 

tercapai secara efektif dan efisien”. Guru mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan siswa, oleh karena itu guru harus memikirkan strategi 

yang sesuai untuk menyampaikan informasi tersebut kepada siswa agar tujuan 

dapat tercapai secara tepat. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menarik simpulan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan  individu 

untuk  memperoleh  suatu  perubahan  perilaku  yang  baru  sebagai hasil  dan  

pengalaman individu  itu sendiri  dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Hakikat pembelajaran IPA di SD menurut Trianto (2010:141) adalah 

“ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan 

masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta 

penemuan teori dan konsep”. Pembelajaran IPA dilaksanakan secara sistematis 

atas dasar sikap ilmiah dan produk ilmiah sebagai wujud hasilnya yang tersusun 

berupa konsep, prinsip, dan teori secara umum. 

Pembelajaran  IPA  di  SD  menekankan  pada  pemberian  pengalaman 

belajar  secara  langsung  melalui  penggunaan  dan  pengembangan  keterampilan 

proses dan sikap ilmiah. Oleh  karena  itu  Pendididkan  IPA  menekankan  pada  

pemberian  pengalaman belajar  secara  langsung. Pendidikan IPA di Sekolah 

Dasar (SD) berupa mata pelajaran yang mulai di ajarkan pada jenjang kelas 

rendah. 

Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP), Standar Isi  (2006:162),  

menyebutkan bahwa ruang lingkup pelajaran IPA untuk SD/MI meliputi aspek-

aspek sebagai berikut.  

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan, dan interaksinya dengan tumbuhan, serta kesehatan.  

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair, padat, dan 

gas.  

3. Energi  dan  perubahanya,  yang  meliputi :  gaya,  bunyi,  panas, 

magnet,  listrik, cahaya dan pesawat sederhana.  

4. Bumi  dan  alam semesta,  yang  meliputi :  tanah,  bumi,  tata surya,  

dan  benda-benda langit lainnya. 

 

Trianto (2010:141-142) mengemukakan bahwa pembelajaran IPA 

diarahkan untuk menjadikan siswa memiliki (1) kecakapan bekerja dan berpikir 

secara teratur dan sistematis menurut langkah-langkah metode ilmiah; (2) 

keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, mempergunakan 

alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah; (3) memiliki sikap ilmiah yang 

diperlukan dalam memecahkan masalah baik dalam kaitannya dengan pelajaran 
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sains maupun dalam kehidupan. Pembelajaran IPA dilaksanakan berdasarkan 

langkah-langkah yang sistemasis dimana siswa melakukan secara langsung sesuai 

dengan sikap ilmiah dan berkaitan dengan alam dan kehidupan. 

Mata Pelajaran IPA di SD bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

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 berperanserta 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. 

 (Standar Isi 2006:162) 

Mata pelajaran IPA menekankan pada kemampuan peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan dan pemahaman konsep dengan berpikir secara 

kritis dan menyelesaikan masalah dengan menganalisis sehingga mampu 

mengambil keputusan. Melalui mata pelajaran IPA akan meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang alam semesta dan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk lebih menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam yang ada disekitarnya. 

Berdasarkan beberapa tujuan di atas maka peneliti dapat menarik simpulan 

bahwa tujuan IPA yaitu belajar sains tidak hanya menimbun pengetahuan, tetapi 

harus dikembangkan serta diaplikasikan kedalam bentuk yang bermanfaat pada 

kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan Standar Isi (2006), berikut 

ini disajikan standar kompetensi dan kompetensi dasar IPA di Sekolah Dasar 

kelas 6 semester 2. 
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Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

9. Memahami matahari sebagai 

pusat tata surya dan interaksi 

bumi dalam tata surya. 

9.2 Mendeskripsikan peristiwa rotasi 

bumi, revolusi bumi dan revolusi 

bulan. 

9.3 Menjelaskan terjadinya gerhana 

bulan dan gerhana matahari. 

 

2.1.2 Metode Demonstrasi dan Metode Bermain Peran 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai kajian teori tentang metode, 

metode demonstrasi, dan metode bermain peran. 

2.1.2.1 Metode 

Metode berasal dari bahasa latin “methodos” yang berarti jalan yang harus 

dilalui. Metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan agar 

dapat mencapai tujuan tertentu (Hamruni, 2012:6). Setiap pembelajaran selalu 

diarahkan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan, dimana tujuan tersebut 

harus melalui proses atau cara yang dianggapnya bisa mencapai tujuan tersebut. 

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mempraktikkan rencana 

yang telah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal 

(Wina Sanjaya, 2006:147). Metode didefinisikan sebagai cara-cara menyajikan 

bahan pelajaran kepada siswa demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal 

itu menunjukkan bahwa peranan metode pembelajaran adalah sebagai alat untuk 

menciptakan proses belajar mengajar sehingga dapat lebih efektif. 

Metode pembelajaran menurut Ahmadi, dkk (2011:101) merupakan “suatu 

cara yang digunakan untuk mempermudah peserta didik mencapai kemampuan 

tertentu”. Hal ini mengarah pada guru untuk memilih metode mengajar secara 

tepat sesuai dengan materi dan perkembangan perserta didik, serta memilih 

strategi belajar bagi perserta didik. 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menarik simpulan bahwa 

metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, metode sangat diperlukan oleh guru 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

2.1.2.2 Metode Demonstrasi 

Menurut Wina Sanjaya (2006:152) “Metode demonstrasi adalah metode 

penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa 

tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar 

tiruan”. Hal ini menunjukkan bahwa suatu proses atau fenomena alam dapat 

disampaikan secara jelas melalui pertunjukkan berupa sebenarnya ataupun tiruan.  

Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain (2010:90) “Metode demonstrasi 

adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan 

kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, 

baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan”. 

Dengan memperagakan suatu proses dan situasi secara lisan melalui sebenarnya 

maupun tiruan dapat menyajian materi pelajaran yang tidak bisa hanya dihafal 

saja, tetapi memerlukan peragaan tertentu. 

Muhibbin Syah (2000), mengemukakan bahwa metode demonstrasi 

merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan benda, kejadian dan 

aturan tertentu dengan urutan kegiatan secara sistematis dalam langkah-langkah 

tertentu, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran 

yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Penyajian 

materi yang dilakukan dalam metode demonstrasi ini harus secara berurutan. 

Atwi Supratman (2012:253) mengemukakan bahwa metode demonstrasi 

mengambil bentuk sebagi contoh pelaksanaan suatu keterampilan atau proses 

kegiatan dimana syarat adanya suatu keahlian menggunakan alat atau 

melaksanaan kegiatan tertentu seperti kegiatan yang sesungguhnya. Adanya 

keterampilan dan keahlian penguasaan penggunaan alat agar peragaan tesebut 

dapat berjalan seperti yang sebenarnya. 

Menurut Academic Journal (Akmemir dan Memis:2008) “Using 

demonstration and practice teaching method can improve knowledge of 

prospective teachers in the for teaching and learning activities”, artinya dengan 
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menggunakan metode demonstrasi dan metode pengajaran praktik dapat 

meningkatkan pengetahuan calon guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan 

keterampilan menjelaskan materi pelajaran kepada siswa menggunakan peraga 

dapat menambah pengetahuan guru secara mendalam terhadap materi tersebut. 

Peragaan tersebut akan sempurna jika guru benar-benar menguasai materi yang 

disampaikan kepada siswa. Oleh karena itu, dengan penguasaan materi yang baik, 

dapat meningkatkan pengetahuan guru secara baik pula. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi adalah cara mengajar dimana seorang instruktur atau guru 

memperlihatkan suatu proses atau situasi tertentu yang sedang dipelajari seperti 

sesungguhnya baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan. 

 

2.1.2.3 Langkah-Langkah Metode Demonstrasi 

Menurut Wina Sanjaya (2006:153) langkah-langkah menggunakan metode 

demonstrasi adalah sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan yaitu merumuskan tujuan (aspek pengetahuan, sikap, atau 

keterampilan tertentu) yang harus dicapai oleh siswa setelah proses 

demonstrasi berakhir, mempersiapkan garis besar langkah-langkah 

demonstrasi (sebagai paduan untuk menghindari kegagalan) yang akan 

dilakukan, melakukan uji coba demonstrasi. 

2. Tahap pelaksanaan yaitu a) langkah pembukaan, meliputi: mengatur 

tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan 

dengan jelas apa yang didemonstrasikan, mengemukakan tujuan apa yang 

harus dicapai oleh siswa, mengemukakan tugas-tugas yang harus 

dilakukan oleh siswa, b) langkah pelaksanaan demonstrasi, meliputi: 

memulai demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa 

untuk berpikir, menciptakan suasana yang menyejukkan, yakinkan semua 

siswa mengikuti jalannya demonstrasi, memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai apa yang dilihat 

dari proses demonstrasi itu, dan c) langkah mengakhiri demonstrasi, 
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meliputi: pemberian tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan 

demonstrasi, proses pencapaian tujuan pembelajaran, evaluasi bersama. 

Menurut Syafaruddin Dkk (2007), mengemukakan bahwa ada beberapa 

langkah untuk menggunakan metode demonstrasi yaitu:  

1. Tahap pengantar, guru memberikan ceramah singkat terlebih dahulu 

untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2. Tahap pengembangan, guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk melakukan tanya jawab atau aktivitas lain yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran. 

3. Tahap konsolidasi yaitu bahan pengajaran ditinjau kembali apakah 

terdapat kekurangan/kesalahan selanjutnya direvisi dan dites.  

Menurut Pdm. Apriyanti Sirait (2002) dalam Vita, terdapat langkah-

langkah menggunakan metode demonstrasi yang meliputi. 

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

lain: merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik setelah 

proses demonstrasi berakhir (meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan tertentu), mempersiapkan garis besar langkah-langkah 

pelaksanan demonstrasi yang akan digunakan sebagai panduan dan 

melakukan uji coba demonstrasi. 

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

langkah pembuka, meliputi: mengatur posisi tempat duduk peserta didik, 

mengemukakan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai serta 

menjelaskan tugas yang harus dilakukan peserta didik berhubungan 

dengan pelaksanaan metode demonstrasi, b) langkah pelaksanaan, 

meliputi: memberikan apersepsi sebelum pelaksanaan metode 

demonstrasi, melaksanakan proses demonstrasi dengan memperhatikan 

keadaan peserta didik, memotivasi peserta didik untuk berperan secara 

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

pelaksanaan metode demonstrasi, mengidentifikasi apakah tujuan 

pembelajaran telah tercapai serta melakukan tindak lanjut. 
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Suatu demonstrasi yang baik membutuhkan persiapan yang teliti dan 

cermat. Sejauh mana persiapan itu dilakukan amat banyak tergantung pada 

pengalaman yang telah dilalui dan kepada macam atau demonstrasi apa yang 

ingin disajikan. Dari langkah-langkah di atas, secara garis besar penulis dapat 

menyimpulkan bahwa terdapat tiga tahap pelaksanaan metode demonstrasi, yaitu 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa 

untuk melakukan demonstrasi yang baik diperlukan langkah-langkah dalam 

penerapan metode demonstrasi seperti di bawah ini. 

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

langkah yang merupakan persiapan sebelum dilakukannya metode 

demonstrasi. Langkah-langkah tersebut meliputi: merumuskan tujuan, 

menetapkan langkah-langkah pelaksanaan metode demonstrasi, 

memperhitungkan alokasi waktu, introspeksi mengenai pelaksanaan 

metode demonstrasi, memberikan tugas sebagai wujud peran aktif peserta 

didik serta menentukan rencana praktikanan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

2.   Pelaksanaannya, hal-hal yang mesti di lakukan adalah: memeriksa hal-hal 

tersebut di atas untuk kesekian kalinya, melakukan demonstrasi dengan 

menarik perhatian peserta didik, mengingat pokok-pokok materi yang 

akan di demonstrasikan agar mencapai sasaran, memperhatikan keadaan 

peserta didik, apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik, 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif dan yang terakhir 

adalah menghindari adanya ketegangan saat pelaksanaan metode 

demonstrasi. 

 

2.1.2.4 Kelebihan Metode Demonstrasi 

Menurut Wina Sanjaya (2006:152-153) metode demonstrasi memiliki 

beberapa kelebihan sebagai berikut. 

1. Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, 

sebab siswa disuruh langsung memerhatikan bahan pelajaran yang 

dijelaskan. 
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2. Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tak hanya 

mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 

3. Dengan cara mengamati secara langsung siswa akan memiliki kesempatan 

untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian 

siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran.  

 

Adapun menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain (2010:91), 

kelebihan metode demonstrasi adalah. 

1. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, 

sehingga menghindari verbalisme (pemahaman secara kata-kata atau 

kalimat). 

2. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. 

3. Proses pengajaran lebih menarik. 

4. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. 

 

Dari pendapat di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa keunggulan 

metode demonstrasi adalah peserta didik dapat memusatkan perhatiannya pada 

pokok bahasan yang akan didemonstrasikan, peserta didik memperoleh 

pengalaman yang dapat membentuk ingatan yang kuat, peserta didik terhindar 

dari kesalahan dalam mengambil suatu kesimpulan, pertanyaan-pertanyaan yang 

timbul dapat dijawab sendiri oleh peserta didik pada saat dilaksanakannya 

demonstrasi, apabila terjadi keraguan peserta didik dapat menanyakan secara 

langsung kepada guru, kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki 

karena peserta didik langsung diberikan contoh konkretnya. 

 

2.1.2.5 Kelemahan Metode Demonstrasi 

Adapun kelemahan metode demonstrasi menurut Wina Sanjaya 

(2006:153) adalah sebagai berikut. 

1. Memerlukan persiapan yang lebih matang. 

2. Memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, artinya 

membutuhkan biaya yang lebih mahal. 

3. Memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru yang khusus, sehingga 

guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 

kelemahan metode demonstrasi adalah metode ini harus ditunjang dengan 

keterampilan guru secara khusus dan memerlukan kesiapan yang matang. 

 

2.1.2.6 Sintaks Pembelajaran Metode Demonstrasi 

Pembelajaran dengan metode demonstrasi menurut Rudiansyah Harahab 

(2009) terdiri dari 2 tahapan. Berikut penjabarannya: 

 

Tabel 2.2 

Sintaks Metode Demonstrasi 

 

Tahap Keterangan 

Perencanaan  Guru melakukan langkah-langkah yang merupakan 

persiapan sebelum dilakukannya metode 

demonstrasi. 

Pelaksanaan  Melakukan demonstrasi dengan menarik perhatian 

peserta didik, mengingat pokok-pokok materi yang 

akan di demonstrasikan agar mencapai sasaran, 

memperhatikan keadaan peserta didik, apakah 

semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik, 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

aktif dan yang terakhir adalah menghindari adanya 

ketegangan saat pelaksanaan metode demonstrasi. 

 

2.1.2.7 Metode Bermain Peran 

British Journal of Educational Technology  (Russell and Shepherd:2010) 

“Role-play is a form of experiential learning where students adopt different 

personas and work through a given scenario together, interacting in their 

assumed roles”, artinya bermain peran adalah bentuk pengalaman belajar dimana 

siswa menjadi pribadi yang berbeda dan bekerjasama sesuai skenario yang 

diberikan, berinteraksi yang mereka asumsikan dalam peran. Ketika siswa 

memainkan perannya, ia harus bisa menjadi seperti yang diperankan tersebut dan 

mengesampingkan pribadinya sendiri guna mencapai kerjasama yang bagus 

dengan peran lainnya. 
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Menurut Journal of Educational Psychology (Stroessner, Steven J:2009) 

“These findings suggest that this role-playing adds diversity to student experience 

while producing some beneficial psychological consequences and improvement in 

academic skills”, artinya temuan ini menunjukkan bahwa dengan bermain peran 

dapat menambah banyak pengalaman siswa sambil menghasilkan beberapa 

konsekuensi psikologis yang menguntungkan dan perbaikan dalam keterampilan 

akademik. Bermain peran menuntut para pemeran berinteraksi satu sama lain. 

Siswa Sekolah Dasar masih dalam tahap perkembangan, artinya dengan bermain 

peran, berinteraksi, dan bekerja sama tersebut dapat mengembangkan pribadi 

siswa dalam kehidupan sosial.  

Wina Sanjaya (2006:161) “Metode bermain peran adalah metode 

pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi 

peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian 

yang mungkin muncul pada masa mendatang”. Metode bermain peran digunakan 

untuk mengimplementasikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi pada masa 

mendatang.  

Atwi Supratman (2012:260) mengemukakan bahwa “metode bermain 

peran berbentuk interaksi antara dua atau lebih peserta didik yang menyampikan 

suatu topik dalam situasi tertentu”.  Metode ini dapat dipergunakan dalam praktik 

isi pelajaran yang baru dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memerankan 

sehingga menemukan kemungkinan masalah yang akan dihadapi dalam 

pelaksanaan sesungguhnya. 

Martinis Yamin (2010:166) “Metode bermain peran adalah metode yang 

melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi”. 

Interaksi antara peserta didik dapat melatih siswa untuk membangun sebuah 

kerjasama yang baik guna penyampaian sebuah situasi. 

Metode bermain peran menurut Daryanto dan Tasrial (2012:14) yang 

termasuk metode dalam tahap pengalaman adalah peserta diajak untuk turut serta 

berperan sebagai pelaku dalam kejadian atau mengamati pelaku lain melakukan 

kegiatan dalam kejadian yang sama. Bermain peran dapat dilakukan dengan 

memilih satu kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan mata ajar yang 
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disampaikan”. Hal ini berarti, metode bermain peran merupakan suatu cara belajar 

sambil bekerja dimana siswa mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan dari 

proses belajar yang telah dilakukan. 

Vygotsky (dalam Sri Murwati:2010) “memandang bermain identik dengan 

kaca pembesar yang dapat menelaah kemampuan baru dari anak yang bersifat 

potensial sebelum diaktulisasikan dalam situasi lain, khususnya dalam kondisi 

normal seperti di sekolah”. Setiap anak mempunyai potensi yang belum diketahui, 

maka melalui proses pembelajaran di sekolah hendaknya dapat menggali potensi 

anak untuk diaplikasikan dalam aktivitas belajar.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti dapat menarik 

simpulan bahwa metode bermain peran adalah metode yang melibatkan dua atau 

lebih peserta didik yang berinteraksi dalam rangka mengkreasikan peristiwa-

peristiwa tertentu tentang suatu topik atau situasi yang dapat menelaah 

kemampuan baru dari anak yang bersifat potensial kejadian yang sama. 

 

2.1.2.8 Langkah-Langkah Metode Bermain Peran 

Langkah-langkah metode bermain peran menurut Wina Sanjaya 

(2006:161) adalah sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan yaitu menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang 

hendak dicapai, guru memberikan gambaran masalah dalam situasi, guru 

menetapkan pemain yang akan terlibat (peranan yang harus dimainkan 

oleh para pemeran serta waktu yang disediakan), guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya khususnya pada siswa yang 

terlibat dalam peran. 

2. Tahap pelaksanaan yaitu kelompok pemeran mulai memainkan perannya, 

para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian, guru memberikan 

bantuan kepada pemeran yang mengalami kesulitan, berhenti saat 

puncaknya karena untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan 

masalah yang sedang disimulasikan. 

3. Tahap penutup yaitu melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi 

maupun materi cerita yang dimainkan, guru mendorong siswa agar dapat 
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memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan, 

merumuskan kesimpulan. 

Menurut Hamzah B.Uno (2008) langkah-langkah metode bermain peran 

(simulasi) adalah sebagai berikut. 

1. Menyiapkan siswa yang menjadi pemeran. 

2. Menyusun skenario dengan memperkenalkan siswa terhadap aturan, peran, 

prosedur, pemberi skor, dan tujuan permainan. 

3. Tahap pelaksanaan yaitu siswa berpartisipasi dalam permainan dan guru 

mengamati. 

4. Debriefing yaitu guru mendiskusikan tentang beberapa hal selama proses 

permainan peran berlangsung. 

Roestiyah (2008:91) mengemukakan teknik langkah-langkah metode 

bermain peran adalah sebagai berikut. 

1. Guru harus menjelaskan kepada siswa tentang teknik bermain peran, 

kemudian memilih siswa beserta peran yang akan dimainkan. 

2. Guru memilih materi. 

3. Agar siswa memahami peristiwanya, maka guru bertindak membimbing. 

4. Guru mempertimbangkan pendapat siswa tentang perannya. 

5. Guru memberi penjelasan kepada pemeran-pemeran dengan sebaik-

baiknya. 

6. Siswa yang tidak bermain harus bisa menjadi penonton yang aktif dengan 

memberi kritik dan saran. 

7. Guru membimbing siswa dalam permainan. 

8. Setelah sudah mencapai klimaks, maka harus dihentikan agar bisa dianalis 

bersama-sama. 

9. Melakukan tindak lanjut berupa tanya jawab. 

Berdasarkan beberapa langkah-langkah yang diuraikan di atas, penulis 

dapat menarik simpulan bahwa ada tiga tahap pelaksanaan metode bermain peran, 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup. 
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2.1.2.9 Kelebihan Metode Bermain Peran 

Kelebihan metode bermain peran menurut Wina Sanjaya (2006:160) 

adalah sebagai berikut. 

1. Dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang 

sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun 

menghadapi dunia kerja. 

2. Mengembangkan kreativitas siswa, karena siswa diberi kesempatan untuk 

memainkan peran sesuai dengan topiknya. 

3. Memupuk keberanian dan percaya diri siswa. 

4. Memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam 

menghadapi berbagai situasi sosial. 

5. Meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. 

Kelebihan metode bermain peran menurut Sri Murwati (2010:9) adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengembangkan kreativitas siswa (dengan peran yang dimainkan siswa 

dapat berfantasi). 

2. Memupuk kerjasama antara siswa. 

3. Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri.  

4. Memupuk keberanian siswa berpendapat di depan kelas.  

5. Melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan 

dalarn waktu singkat.  

Kelebihan metode bermain peran menurut Syaiful Bahri Djamarah dan 

Aswan Zain (2010:89) dalah sebagai berikut. 

1. Melatih diri siswa untuk memahami, melatih, dan mengingat isi bahan 

yang diperankan. 

2. Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. 

3. Memupuk bakat yang dimiliki siswa dalam seni drama. 

4. Kerjasama antarpemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan baik. 

5. Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dengan sesamanya. 
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Dari ketiga kelebihan metode bermain peran menurut para ahli di atas, 

secara garis besar penulis dapat menyimpulkan bahwa metode bermain peran 

mempunyai kelebihan yaitu melatih siswa untuk mengembangkan kepercayaan 

diri, keberanian, kreatifitas, tanggung jawab, dan kerjasama antar sesama, serta 

melatih menganalisa dan menyimpulkan dalam waktu singkat. 

 

2.1.2.10 Kelemahan Metode Bermain Peran 

Kelemahan metode bermain peran menurut Wina Sanjaya (2006:160) 

adalah sebagai berikut. 

1. Pengalaman yang diperoleh dari metode ini tidak selalu tepat dan sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. 

2. Pengelolaan yang kurang baik sehingga tujuan pembelajaran terabaikan. 

3. Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering memengaruhi siswa 

dalam melakukan bermain peran. 

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kelemahan metode 

bermain peran adalah jika tidak sesuai dengan kenyataan, membutuhkan 

pengelolaan yang baik, dan rasa malu serta takut siswa yang dapat memengaruhi 

bermain perannya. 

 

2.1.2.11 Sintaks Pembelajaran Metode Bermain Peran 

Pembelajaran dengan metode bermain peran menurut Shaftel dan Shaftel, 

E. Mulyasa (2003) terdiri dari 9 tahapan yaitu menghangatkan suasana dan 

memotivasi peserta didik, memilih peran, menyusun tahap-tahap peran, 

menyiapkan pengamatan, pemeranan, diskusi dan evaluasi, pemeranan ulang, 

diskusi dan evaluasi dua, membagi pengalaman dan kesimpulan. Tahapan tersebut 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 
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Tabel 2.3 

Sintaks Metode Bermain Peran 

 

Tahap Keterangan 

Menghangatkan suasana 

dan memotivasi peserta 

didik. 

Guru mengidentifikasi masalah, menjelaskan 

masalah, menafsirkan cerita dan mengeksplorasi isu-

isu, serta menjelaskan peran yang akan dimainkan. 

Memilih peran Peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai 

watak atau karakter, kemudian para peserta didik 

diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi 

pemeran. 

Menyusun tahap-tahap 

peran 

Siswa/pemeran menyusun garis-garis besar adegan 

yang akan dimainkan (secara spontan). 

Menyiapkan pengamat Guru mempersiapkan pengamatan secara matang, 

agar semua peserta didik turut mengalami dan 

menghayati peran yang dimainkan dan aktif 

mendiskusikannya. 

Pemeranan Peserta didik mulai beraksi sesuai dengan peran 

masing-masing. Dalam hal ini guru perlu 

mengontrol jalannya peran. 

Diskusi dan evaluasi Guru mengajukan sebuah pertanyaan, para peserta 

didik akan segera terpancing untuk diskusi. 

Pemeranan ulang Perubahan ini memungkinkan adanya perkembangan 

baru dalam upaya pemecahan masalah. Setiap 

perubahan peran akan mempengaruhi peran lainnya. 

Diskusi dan evaluasi 

tahap dua 

Menganalisis hasil pemeranan ulang, dan 

pemecahan masalah sudah lebih jelas. 

Membagi pengalaman dan 

mengambil kesimpulan 

Peserta didik saling mengemukakan secara spontan 

pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan 

orang tua, guru, teman dan sebagainya.  

 

2.1.3 Hasil Belajar 

2.1.3.1 Belajar 

Hilgrad dan Bower (dalam Heri Rahyubi, 2012:4) belajar memiliki 

pengertian “memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui 

pengetahuan, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi 

atau menemukan”. Belajar berarti melalui beberapa proses yang berkembang, dari 

pemerolehan informasi hingga mempunyai kemampuan untuk menganalisis dan 

menemukan sendiri pemecahan masalah yang dicari. 
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Selanjutnya menurut Morgan, “Belajar merupakan perubahan tingkah laku 

yang relatif tetap sebagai hasil latihan atau pengalaman” (Heri Rahyubi, 2012:5). 

Hal ini berarti bahwa belajar dapat menyebabkan perubahan tingkah laku hasil 

dari pengetahuan baru dan pengalaman. 

Menurut Daryanto dan Tasrial (2012) “Belajar adalah proses mengalami 

yang berarti menghayati suatu peristiwa baru”. Pengalaman yang berupa pelajaran 

akan menghasilkan perubahan pola tingkah laku, perubahan didalam sistem nilai, 

didalam perbendaharaan konsep-konsep didalam kekayaan informasi. 

Hamalik (2011:52) “Belajar adalah modifikasi atau memperkuat tingkah 

laku melalui pengalaman dan latihan”. Belajar juga diartikan sebagai suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Seseorang yang belajar pasti akan mengalami perubahan pada tingkah lakunya 

dimana mengarah pada pematangan atau pendewasaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

seseorang dikatakan sudah belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku pada 

dirinya yang menghasilkan suatu pengalaman dan menjadikannya lebih 

berkarakter, bermakna, mempunyai suatu keahlian, dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

  

2.1.3.2 Pengertian Hasil Belajar 

Dalam Journal Of Educations (Kinta, Gunta:2011) “Recently learning 

outcomes, which are statements of what a learner knows, understands and is able 

to do after learning, have gained more attention at education policy level”, artinya 

dengan hasil belajar dapat diketahui apakah siswa memahami, mengerti dan 

mampu melakukan setelah belajar yang mendapatkan perhatian lebih di tingkat 

kebijakan pendidikan. Setelah siswa mengalami proses belajar, siswa mengalami 

perubahan tingkah laku dalam kemampuan-kemampuannya melalui hasil belajar. 

Sudjana (2010:22), “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Keberhasilan guru 

dalam mengajar dan keberhasilan siswa dalam belajar dapat diketahui melalui 

hasil belajar. Dalam kegiatan akhir pelajaran diadakan evaluasi belajar yang 
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bertujuan untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Setiap  proses  

belajar  mengajar  keberhasilannya  diukur  dari seberapa jauh hasil belajar yang 

dicapai siswa. 

Hamalik (2011:159) mengemukakan evaluasi hasil belajar adalah semua 

kegiatan pengukuran dalam pengumpulan dan informasi, pengolahan, penafsiran, 

serta pertimbangan untuk membuat suatu keputusan tentang tingkat hasil belajar 

yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan hasil belajar dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam belajar, misalnya menguasai beberapa 

tujuan pembelajaran wujud dari perkembangan mental, serta sebagai umpan balik 

perbaikan proses pembelajaran bagi guru. 

Tingkat  perkembangan  mental  tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran serta umpan balik. 

Klasifikasi  hasil  belajar  menurut  Bloom  secara garis  besar  membagi  

menjadi  3  ranah,  yakni  ranah  kognitif,  ranah  afektif,  dan ranah psikomotoris.  

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual. 

2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap. 

3. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil  belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 

Berdasarkan penjelasan di atas, simpulan yang dapat penulis ambil bahwa 

hasil belajar adalah hasil akhir dari  proses  kegiatan  belajar  siswa  dari  seluruh  

kegiatan  siswa dalam  mengikuti pembelajaran di kelas dan menerima suatu 

pelajaran untuk mencapai kompetensi yang  berupa  aspek  kognitif  yang  

diungkapkan  dengan  menggunakan  suatu  alat penilaian  yaitu  tes evaluasi  

dengan  hasil  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  nilai, aspek afektif yang 

menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan aspek  

psikomotorik  yang  menunjukkan  keterampilan  dan  kemampuan bertindak 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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2.1.3.3 Faktor-Faktor Hasil Belajar 

Menurut Sri Anitah (2008:2.7), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar sebagai berikut. 

a. Faktor dari dalam (intern) diantaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, 

motivasi, perhatian, kelemahan, dan kesehatan. 

b. Faktor dari luar (ekstern) diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar 

diantaranya adalah lingkungan fisik dan non fisik (suasanan kelas dalam 

belajar, seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, 

lingkungan keluarga, program sekolah (dukungan komite), guru, pelaksana 

pembelajaran, dan teman sekolah. Guru merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap proses maupun hasil belajar, karena guru merupakan 

sutradara di dalam kelas. 

Kesimpulan dari penjabaran di atas bahwa faktor-faktor hasil belajar 

meliputi intern atau faktor yang ada dari dalam diri siswa dan ekstern atau faktor 

dari luar diri siswa. 

 

2.1.3.4 Mengukur Hasil Belajar 

Mengukur hasil belajar dapat dilakukan menggunakan alat evaluasi. 

Teknik penilaian sebagai alat evaluasi hasil belajar terdapat 2 macam, yaitu: 

1. Teknik Tes 

“Tes adalah alat atau prosedur yang dapat dipergunakan dalam 

rangka pengukuran dan penilaian” (Anas Sudijono 2011:66). Hal ini tes 

berarti sebagai alat penilaian. “Tes sebagai alat penilaian adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat 

jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan 

(tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan)” (Sudjana, 

2010:35). Bentuk tes bermacam-macam, bukan hanya berupa tertulis 

namun juga tindakan. “Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 
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kelompok” (Arikunto, 2001:32). Tes digunakan sebagai alat untuk 

mengukur berbagai tindakan yang ada atau dilakukan oleh yang diukur. 

Tes dibagi menjadi dua jenis, yaitu tes uraian atau tes esai dan tes 

objektif. Tes uraian terdiri dari uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian 

berstruktur. Sedangkan tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, yaitu 

bentuk pilihan benar-salah, pilihan berganda dengan berbagai variasinya, 

menjodohkan, dan isian pendek atau melengkapi (Sudjana 2010:35). 

Pemilihan bentuk tes disesuaikan dengan materi pembelajaran. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes adalah alat yang 

berupa urutan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok, berupa dalam bentuk lisan, tulisan, 

atau perbuatan yang diberikan kepada siswa. 

2. Teknik Non Tes 

Arikunto (2001:32) mengemukakan bahwa teknik penilaian non tes 

terdiri dari skala bertingkat (rating scale), kuesioner (questionair), daftar 

cocok (check list), wawancara (interview), pengamatan (observation), dan 

riwayat hidup. Sedangkan menurut Sudjana (2010:104) alat-alat penilaian 

hasil dan proses belajar mengajar, di samping berupa tes, bisa digunakan 

juga teknik wawancara, kuisioner, observasi, skala, sosiometri, studi 

kasus, dll. Banyak teknik yang bisa dilakukan untuk melakukan penilaian 

non tes. Penggunaan teknik harus disesuaikan dengan kebutuhan yang 

dapat menunjang pembelajaran. Macam-macam teknik penilaian non tes 

sebagai berikut. 

a. Wawancara (interview) 

Suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

responden dengan jalan tanya-jawab sepihak. Dikatakan sepihak 

karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan. 
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b. Kuesioner (questionair) 

Kuesioner juga sering dikenal dengan angket. Kuesioner adalah sebuah 

daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur 

(responden). 

c. Pengamatan (observation) 

Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara 

sistematis. 

d. Sosiometri 

Sosiometri digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan 

sosial siswa di kelasnya atau di dalam kelompoknya. 

e. Studi kasus 

Studi kasus digunakan untuk memperoleh data mengenai pribadi siswa 

secara mendalam dalam kurun waktu tertentu. 

f. Skala bertingkat (rating scale) 

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap 

sesuatu hasil pertimbangan. Biasanya angka-angka yang diletakkan 

secara bertingkat dari rendah ke yang tinggi dengan jarak yang sama. 

g. Daftar cocok (check list) 

Daftar cocok atau check list adalah deretan pernyataan singkat dimana 

responden memberika tanda cek (v) di tempat yang sudah disediakan. 

h. Riwayat Hidup 

Riwayat hidup adalah gambaran keadaan seseorang dalam masa 

hidupnya. 

Simpulan dari penjelasan diatas bahwa alat evaluasi digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dengan dua teknik penilaian yaitu teknik tes dan 

teknik non tes dengan banyak cara dalam penilaiannya. 

 

2.1.4 Metode Pembelajaran Integrasi 

Proses pembermaknaan belajar salah satunya dilakukan dengan merancang 

model pembelajaran. Menurut Fogarty (1991) Model Integrated (terpadu) 
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merupakan pemaduan sejumlah topik yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam 

sebuah topik tertentu. Topik ditata kembali diantara konsep yang sama/mirip dan 

munculnya pola dan rancangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

model integrated dengan memadukan/mencampurkan dua metode pembelajaran 

dengan menemukan hubungan keterampilan, konsep, dan sikap pada 

keseluruhannya. Pembelajaran menjadi bermakna jika mempelajari materi dengan 

melalui proses yang sistematis. Sesuatu hal akan berarti jika berhubungan secara 

ilmiah. Penerapan perlu diikuti dengan pengkajian pembelajaran agar harapan 

ketercapaian kompetensi mata pelajaran IPA oleh siswa dapat terlaksana. 

Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan atau memadukan 2 metode 

yaitu metode demonstrasi dan metode bermain peran. Langkah-langkah dari 

kedua metode tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan dalam proses 

pembelajaran guna mencapai kompetensi yang diharapkan pada mata pelajaran 

IPA. Metode demonstrasi dan metode bermain peran mempunyai hubungan yang 

dapat dipadukan secara lengkap dan efektif. Hubungan tersebut dapat dijelaskan 

pada kegiatan pembelajaran dimana kegiatan diawali dengan demonstrasi materi 

pelajaran oleh guru tentang suatu peristiwa alam (dalam hal ini adalah rotasi, 

revolusi, dan gerhana) melalui alat peraga, siswa dituntut untuk fokus 

memperhatikan. Setelah mendapat pemahaman terhadap peristiwa itu, siswa 

memainkan peran menjadi komponen dalam peristiwa tersebut (bumi, matahari, 

bulan). Siswa bermain peran dengan bekerja sama pada kelompoknya sesuai 

materi yang didemonstrasikan oleh guru. Jadi, setelah melihat suatu peristiwa 

alam melalui alat peraga dari demonstrasi guru, siswa memerankan secara 

langsung peristiwa tersebut dengan bermain peran.  

 

2.1.5 Penerapan Metode Demonstrasi dan Metode Bermain Peran 

Berdasarkan langkah-langkah dan hubungan antara metode demonstrasi 

dan metode bermain peran, maka dapat disimpulkan langkah-langkah penerapan  

metode demonstrasi dan metode bermain peran adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.4 

Langkah-langkah Pembelajaran dengan Penerapan Metode Demonstrasi dan 

Metode Bermain Peran pada Mata Pelajaran IPA 

 

No Tahap Kegiatan Ket 

1. Pendahuluan  Membawa suasana agar siswa siap untuk 

belajar. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

2. Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

 Guru mengeksplor pengetahuan siswa 

dengan mengingatkan kembali materi di 

KD sebelumnya. 

 Guru mendemonstrasikan materi melalui 

alat peraga. 

 Siswa mencatat hal-hal penting dari 

demonstrasi guru. 

 Guru melakukan tanya jawab kepada siswa 

berkaitan dengan materi tersebut. 

 Yakinkan seluruh peserta didik berperan 

aktif. 

 

 Elaborasi   Kelompok pemeran mempersiapkan segala 

peralatan untuk memulai bermain peran. 

 Bermain peran mulai dilaksanakan sesuai 

dengan skenario yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

 Siswa yang lain memperhatikan apakah 

hal-hal penting yang dicatat itu sesuai 

dengan yang diperankan oleh temannya di 

depan kelas. 

 Guru membimbing jalannya simulasi. 

 Guru menghentikannya setelah mencapai 

klimaks. 

 Memberikan pertanyaan kepada siswa 

berkaitan dengan materi. 

 Siswa yang ditunjuk menjawab pertanyaan 

tersebut. 

 Simulasi selesai. 

 Siswa lain memberikan tanggapan tentang 

proses simulasi. 

 

 Konfirmasi   Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan menyimpulkan. 

 

3. Kegiatan 

akhir 

 Evaluasi dengan mengerjakan tes tertulis.  
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2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti menggunakan metode demonstrasi atau metode bermain peran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Vita Asti (2009) dengan judul 

”Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta 

Didik Kelas 5 Pada Pembelajaran IPA di SD Negeri 2 Kalimendong Semester 1 

Tahun Pelajaran 2009/2010”. Program S1 PGSD FKIP Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik serta mampu 

mencapai ketuntasan dalam pembelajaran sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) pada mata pelajaran IPA. Peningkatan prestasi belajar peserta didik siklus 

1 pada kondisi awal menunjukkan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 75,86  

dengan persentase ketuntasannya 86,9%. Pada siklus 2 rata-rata hasil evaluasi 

peserta didik yaitu 83,04 dengan persentase ketuntasan hasil belajar yaitu 95,65%. 

Jadi terdapat kenaikan ketuntasan belajar siswa sebesar 8,75%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Asti berkaitan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menerapkan 

metode demonstrasi. Namun perbedaannya penelitian Asti hanya diberikan 

tindakan metode demonstrasi, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan antara 

metode demonstrasi dan metode bermain peran. Perbedaan terletak pada metode 

bermain peran, dimana pada penelitian ini lebih banyak langkah-langkah yang 

harus dilaksanakan pada penerapan bermain peran setelah proses demonstrasi. 

Metode Demonstrasi Dalam Upaya Meningkatkan Proses Belajar dan 

Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada Siswa (Rulam:2001). Penelitian ini 

dilakukan di kelas 6 dengan jumlah 22 siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pada siklus 1 dengan jumlah siswa yang tuntas 15 siswa dan belum tuntas 

7 siswa diperoleh rata-rata hasil evaluasi adalah 66,09 dengan persentase 

ketuntasan 68,18% . Pada siklus 2, jumlah siswa yang tuntas 17 siswa dan 5 siswa 

belum tuntas, diperoleh rata-rata hasil evaluasi  76,36 dengan persentase 

ketuntasan 77,27%. Selanjutnya dilakukan siklus ke 3, jumlah siswa yang tuntas 

19 siswa dan 3 belum tuntas, diperoleh rata-rata hasil evaluasi 81,82 dengan 

persentase ketuntasan 86,36%. Pada siklus 3 ketuntasan belajar siswa secara 
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klasikal telah tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Rulam berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama menerapkan metode demonstrasi. Namun 

perbedaannya penelitian Rulam hanya diberikan tindakan metode demonstrasi, 

sedangkan penelitian ini mengintegrasikan antara metode demonstrasi dan metode 

bermain peran. Perbedaan terletak pada metode bermain peran, dimana pada 

penelitian ini lebih banyak langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada 

penerapan bermain peran setelah proses demonstrasi. Kemudian penelitian Rulam 

meningkatkan proses belajar dan hasil belajar, sedangkan penelitian ini hanya 

hasil belajar saja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Nugraha (2008) dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Sub Pokok Bahasan Pembagian 

Menggunakan Metode Bermain Peran Pada Siswa Kelas 2 SD Negeri Bringin 1 

Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2008/2009”. Penelitian 

ini dilaksanakan dengan jumlah siswa 30. Hasil tes awal nilai rata – rata siswa 5,5 

pada post test 1 nilai rata – rata siswa 6,8 dan pada nilai post 2 nilai rata – rata 

siswa 8,0 sehingga metode bermain tersebut berhasil meningkatkan prestasi siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha berkaitan dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menerapkan metode bermain peran. Namun perbedaannya penelitian 

Nugraha hanya diberikan tindakan metode bermain peran, sedangkan penelitian 

ini mengintegrasikan antara metode demonstrasi dan metode bermain peran. 

Perbedaan terletak pada metodedemonstrasi, dimana pada penelitian ini lebih 

banyak langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada penerapan metode 

demonstrasi sebelum metode bermain peran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Murwati (2010) dengan judul 

”Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Pembagian Dua Angka Melalui 

Penggunaan Metode Bermain Peran Pada Siswa Kelas 2 SD Candisari 1 

Purwodadi Semester 2 Tahun Ajaran 2009 / 2010”. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan jumlah siswa 25. Nilai siswa pada saat kondisi awal yang belum tuntas 

memenuhi KKM sebanyak 48% dan yang sudah tuntas sebanyak 52%. Pada siklus 

1 siswa yang belum tuntas sebanyak 44% dan siswa yang sudah tuntas sebanyak 

56%, pada siklus 2 siswa yang tuntas mencapai 100%. Berarti ketuntasan siswa 
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pada kondisi awal ke kondisi siklus 1 ada peningkatan sebesar 4% dan pada 

kondisi siklus 1 ke kondisi siklus 2 ada peningkatan sebesar 44%. Sehingga 

metode bermain tersebut berhasil meningkatkan prestasi siswa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Krisna berkaitan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menerapkan metode bermain peran. Namun perbedaannya penelitian Muwarti 

hanya diberikan tindakan metode bermain peran, sedangkan penelitian ini 

mengintegrasikan antara metode demonstrasi dan metode bermain peran. 

Perbedaan terletak pada metodedemonstrasi, dimana pada penelitian ini lebih 

banyak langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada penerapan metode 

demonstrasi sebelum metode bermain peran. 

Berdasarkan analisis judul yang pernah digunakan beberapa peneliti di 

atas, maka dengan menerapkan metode bermain peran dalam metode demonstrasi 

dapat meningkatkan hasil belajar  siswa.  Dengan  analisis  tersebut  maka  

peneliti  melakukan  penelitian menerapkan metode demonstrasi dan metode 

bermain peran pada  pelajaran  IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Alur kerangka pikir ditujukan untuk mengarahkan jalannya penelitian agar 

tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. Pembelajaran IPA 

menekankan pada cara mencari tahu yang berhubungan tentang alam secara 

sistematis, bukan hanya penguasaan konsep atau fakta saja, tetapi lebih 

mementingkan proses penemuan konsep tersebut. Mata pelajaran IPA 

menekankan pada pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah, dimana 

dalam kegiatan pembelajaran memberikan pengalaman belajar secara langsung. 

Jadi, kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA menekankan siswa untuk 

aktif atau terlibat secara langsung dalam menemukan konsep atau fakta yang ada 

dengan mengalami dan melakukan sendiri, sehingga siswa akan mendapat 

pengalaman dalam belajar. 

Kerangka pikir dilukiskan dalam sebuah gambar skema agar penelitian 

mempunyai gambaran yang jelas dalam melakukan penelitian. Adapun skema itu 

adalah sebagai berikut. 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kondisi awal (prasiklus) dalam pembelajaran IPA guru menggunakan 

metode ceramah atau pembelajaran secara konvensional dimana siswa pasif 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru saja dan belum menerapkan 

metode demonstrasi dan metode bermain peran, sehingga diperoleh hasil belajar 

siswa rendah dimana masih banyak siswa memperoleh nilai dibawah KKM 65. 

Namun, setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan metode demonstrasi dan 

metode bermain peran siswa akan lebih tertarik dengan pembelajaran. Itu 

dikarenakan siswa memperhatikan suatu proses peristiwa melalui peraga, 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

 

Siswa akan lebih tertarik 

dengan pembelajaran, dan 

memberikan pengalaman 

praktis, sehingga mudah 

memahami materi yang 

diberikan membentuk 

ingatan yang kuat dan 

keterampilan dalam 

berbuat. Memupuk 

keberanian, kerjasama, 

percaya diri, dan 

tanggung jawab. 

 

KONDISI 

AWAL 

KONDISI 

AKHIR 

TINDAKAN 

Guru : 

Belum menerapkan 

metode 

demonstrasi  dan 

metode bermain 

peran 

 

Diduga dengan menerapkan metode demonstrasi dan 

metode bermain peran dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa Kelas 6 di SDN 2 Getas, Kecamatan 

Kradenan, Kabupaten Blora pada mata pelajaran IPA. 

 

Menerapkan 

metode 

demonstrasi 

dan metode 

bermain peran  

Siswa  : 

Banyak siswa 

yang mendapat 

nilai di bawah 

KKM yaitu 65. 
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kemudian dari demonstrasi tersebut siswa memerankan secara langsung dengan 

bermain peran. Pemeranan dalam pembelajaran IPA menunjukkan bahwa siswa 

mengalami atau melakukan sendiri secara langsung. hal ini sesuai dengan teori 

yang mengatakan bahwa mata pelajaran IPA menekankan pada proses penemuan. 

Maka, dengan adanya peraga dan pemeranan tersebut akan membentuk ingatan 

yang kuat dan keterampilan dalam berbuat, memupuk keberanian, kerjasama, 

percaya diri, dan tanggung jawab sehingga materi akan sangat mudah dipahami.  

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir pada uraian di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Diduga penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA dengan Standar Kompetensi memahami 

matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya pada 

siswa kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Semester 

2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

b. Diduga melalui penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan Standar Kompetensi 

memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata 

surya pada siswa kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten 

Blora Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

 


