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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Kajian Teori 

 
2.1.1 Metode Demonstrasi 

 
2.1.1.1 Hakekat Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, sebab 
membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta 
atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran 
dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, 
situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai 
metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. 
Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekadar memerhatikan, 
akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam 
strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan 
strategi pembelajaran ekspositori dan inkuiri. 

Sanjaya ( 2006 : 150 ) mengatakan bahwa metode demonstrasi adalah 
metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada 
siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu baik sebenarnya atau hanya 
sekedar tiruan. Metode demonstrasi menurut Bahri & Zain (2006: 91) memiliki 
kelebihan dalam proses pembelajaran yaitu, dapat membuat pengajaran menjadi 
lebih jelas dan lebih kongkret, sehingga menghindari verbalisme (pemahaman secara 
kata-kata atau kalimat), Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, Proses 
pengajaran lebih menarik, Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan 
antara teori dan kenyataan, dan coba untuk melakukannya sendiri. Dalam 
demonstrasi diharapkan setiap langkah pembelajaran dari hal-hal yang 
didemonstrasikan itu dapat dilihat dengan mudah oleh murid dan melalui prosedur 
yang benar dapat pula dimengerti materi yang disajikan. 
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2.1.1.2 Teori Belajar yang Mendasari Metode Demonstrasi 
 

Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian belajar, 
Slameto (2010 : 2) mengemukakan bahwa “ Belajar adalah suatu proses yang 
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya ”. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 
proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai aksi dari interaksi dengan 
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar menurut peneliti dapat diambil 
kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan dalam tingkah laku, 
perubahan yang terjadi melalui pengalaman dan latihan, perubahan yang menyangkut 
beberapa aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam 
pengertian, pemecahan masalah, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan ataupun sikap. 

 
2.1.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode Demonstrasi 

 
Sebagai suatu metode pembelajaran demonstrasi memiliki beberapa 

kelebihan, di antaranya: 

1. Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab 
siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. 

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. 
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 Di samping beberapa kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki beberapa 
kekurangan, di antarannya: 

1. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa 
persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan 
metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan pertunjukan 
suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu, 
sehingga dapat memakan waktu yang banyak. 

2. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai 
yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal 
dibandingkan dengan ceramah. 

3. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, 
sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu demonstrasi 
juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan 
proses pembelajaran siswa. 

2.1.1.4 Aspek Dalam Menggunakan Metode Demonstrasi 
Dalam menggunakan metode demonstrasi terdapat beberapa aspek 

penting yang harus diketahui antara lain : 
1. Demonstrasi akan menjadi metode yang tidak wajar apabila alat yang di 

demonstrasikan tidak bisa diamati dengan seksama oleh siswa. Misalnya alatnya 
terlalu kecil atau penjelasannya tidak jelas. 

2. Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti oleh aktivitas dimana siswa 
sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadi aktivitas mereka sebagai 
pengalaman yang berharga. 

3. Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas karena sebab alat-lat yang 
terlalu besar atau yang berada ditempat lain yang tempatnya jauh dari kelas. 

4. Hendaknya dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis. 
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2.1.1.5 Langkah Pembelajaran Metode Demonstrasi 
a. Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan: 

1. Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses 
demonstrasi berakhir. 

2. Persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan 
dilakukan. 

3. Melakukan uji coba demonstrasi. 

b. Tahap Pelaksanaan 
1. Langkah pembukaan 

Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan, di antaranya:  
a) Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat 

memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan.   
b) Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa.  
c) Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa, 

misalnya siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap 
penting dari pelaksanaan demonstrasi. 

2. Langkah pelaksanaan demonstrasi.  
a) Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang 

merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan-
pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong 
siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi.  

b) Ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari 
suasana yang menegangkan.  

c) Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi 
dengan memerhatikan reaksi seluruh siswa. d) Berikan 
kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih 
lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. 
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3. Langkah mengakhiri demonstrasi.  
Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu 
diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya 
dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan 
pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa 
memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Selain memberikan 
tugas yang relevan, ada baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi 
bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan 
selanjutnya. 
 

2.1.2 Hasil Belajar Matematika 
 

2.1.2.1 Hakekat Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perilaku yang dimiliki peserta didik sebagai 
akibat dari proses belajar yang ditempuhnya dan berupa suatu konsep yang bersifat 
umum didalamnya tercakup prestasi. Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan 
yang diharapkan terjadi pada perilaku dan pribadi siswa setelah mengalami dan 
melalui proses belajar. Hasil belajar merupakan tingkah laku yang dimiliki siswa 
setelah menempuh pengalaman belajar.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, hasil belajar adalah 
kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya, baik 
segi kognitif, afektif maupun psikomotor. Tercapainya hasil belajar dapat dilihat 
melalui tes, mengamati perilaku siswa dan lain lain. Penilaian hasil belajar menjadi tes 
dan bukan tes. Teknik tes bisa berupa tes lisan, tes tulisan dan tes tindakan. 
Sedangkan alat penilaian bukan tes terdiri dari observasi/ wawancara, skala, 
sosiometri, studi kasus, dan daftar cek.  
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Di dalam pembelajaran terdapat tiga unsur yang sangat erat 
hubungannya yaitu tujuan instruksional, pengalaman pembelajaran dan hasil belajar 
(Nana Sudjana, 2005 : 2). Tujuan instruksional merupakan perubahan tingkah laku 
yang diinginkan pada dirisiswa. Karena itu, dalam penilaian hendaknya diperiksa 
sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui proses belajarnya. 
Hasil penilaian tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 
instruksional, dalam hal ini perubahan tingkah laku siswa, tetapi juga sebagai umpan 
balik bagi upaya memperbaiki proses pembelajaran.  

2.1.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari 
dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. 
Faktor dari dalam diri siswa terutama menyangkut kemampuan yang dimliki siswa. 
Faktor ini besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang akan dicapai. Clark 
dalam Nana Sudjana (2005 : 39) mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa di 
sekolah 70% di pengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh 
lingkunga. Berkaitan dengan faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, 
ada juga faktor lain yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, 
ketekunan, kondisi social ekonomi, kondisi fisik dan psikis. 

Selain faktor dari dalam diri dan faktor lingkungan, ada faktor lain yang 
turut menentukan hasil belajar siswa yaitu faktor pendekatan belajar (approach to 
learning). Ini berkaitan dengan upaya belajar yang dilakukan siswa yang meliputi 
strategi dan metode pembelajaran. Ketiga faktor ini dalam banyak hal saling berkaitan 
dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain.  

Menurut Slameto (2010 : 54) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu: 

1. Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang di sebut faktor individu (Intern), 
yang meliputi : (1). Faktor biologis, meliputi: kesehatan, gizi, pendengaran dan 
penglihatan. Jika salah satu dari faktor biologis terganggu akan mempengaruhi 
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hasil prestasi belajar. (2). Faktor Psikologis, meliputi: intelegensi, minat dan 
motivasi serta perhatian ingatan berfikir. (3). Faktor kelelahan, meliputi: kelelahan 
jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani nampak dengan adanya lemah tubuh, 
lapar dan haus serta mengantuk. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat 
dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk 
mengahsilkan sesuatu akan hilang. 

2. Faktor yang ada pada luar individu yang di sebut dengan faktor Ekstern, yang 
meliputi: (1). Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama 
dan terutama. Merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran kecil tetapi bersifat 
menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar. (2). Faktor Sekolah, meliputi : 
metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa 
dan berdisiplin di sekolah. (3). Faktor Masyarakat, meliputi : bentuk kehidupan 
masyarakat sekitar dapat mempengaruhi prsetasi belajar siswa. Jika lingkungan 
siswa adalah lingkungan terpelajar maka siswa akan terpengaruh dan mendorong 
untuk lebih giat belajar. 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar di atas dapat 
dikaji bahwa belajar itu merupakan proses yang cukup kompleks. Aktivitas belajar 
individu memang tidak selamanya menguntungkan. Kadang-kadang juga lancar, 
kadang mudah menangkap apa yang dipelajari, kadang sulit mencerna mata 
pelajaran. Dalam keadaan dimana anak didik/siswa dapat belajar sebagaimana 
mestinya, itulah yang disebut belajar. 
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2.1.2.3 Dimensi Hasil Belajar 

Menurut Blomm (2001: 7)  dimensi hasil belajar dibagi menjadi 3 antara lain: 
1. Dimensi kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan berpikir, 

mengetahui dan memecahkan masalah seperti pengetahuan komprehensif, 
aplikatif, sintesis, analisis, dan pengetahuan evaluative.  

2. Dimensi efektif adalah kemampuan yang berhubungan sikap,nilai, minat, dan 
apresiasi. 

3.  Dimensi psikomotorik adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan 
motorik. 

Menurut Hasan (2004: 53) belajar berhasil dalam arti suatu proses 
perubahan perilaku yang berprestasi optimal dalam suasana yang baik. Prestasi itu 
dapat berupa penguasaan, pengunaan dan penelitian tentang sikap dan nilai-nilai 
pengetahuan dan keterampilan dasar dalam berbagai bidang. Adanya perubahan 
pada siswa tampak pada prestasibelajar yang telah dihasilkannya. Hal ini dapat dilihat 
pada materi yang diberikan kepada siswa pada waktu yang bersamaan namun 
hasilnya selalu berbeda.  

2.1.2.4 Matematika Sekolah Dasar 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 
mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 
logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 
Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 
memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 
keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika disusun sebagai 
landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut diatas. Selain 
itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan menggunakan matematika 
dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan idea atau gagasan dengan 
menggunakan symbol, tabel, diagram dan media lain. 
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Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 
matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah 
terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara 
penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu 
dikembangkan ketrampilan memahami masalah, membuat model matematika, 
menyelesaikan masalah dan menafsirkan solusinya. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 
dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi. Dengan mengajukan 
masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai 
konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah 
diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti computer, alat 
peraga atau media lainnya. ( KTSP, 2006 : 416 ). 

2.1.2.5 Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika siswa merupakan suatu indikator untuk 
mengukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Sudjana 
(2005 : 3) menyatakan bahwa: ”Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang 
timbul misalnya dari tidak tahu menjadi tahu”. Perubahan yang terjadi dalam proses 
belajar adalah berkat pengalamn atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan 
disadari atau dengan kata lain bukan karena kebetulan. Tingkat pencapaian hasil 
belajar oleh siswa disebut hasil belajar. 

Hasil belajar ini diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar 
mengajar. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa atau kemampuan 
siswa dalam suatu pokok bahasan guru biasanya mengadakan tes hasil belajar. Hasil 
belajar dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu 
tes hasil belajar yang diadakan setelah selesai program pengajaran. 
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Jadi hasil belajar itu adalah hasil yang dicapai siswa sebagai bukti 
keberhasilan proses belajar mengajar yang dialami siswa dalam pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan nilai. Dengan demikian hasil belajar matematika adalah hasil 
yang dicapai siswa sebagai bukti keberhasilan proses belajar mengajar dalam bidang 
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai. 

2.2 Kajian Hasil – Hasil Penelitian yang Relevan 
Meningkatkan kemampuan memahami perkalian cara susun pada siswa 

kelas IV SDN Sukamulya II dengan metode demontrasi ( Suryani, 2009 ) dapat di tarik 
kesimpulan bahwa Proses penyampain pembelajaran matematika harus didasarkan 
pada penguasaan konsep serta pemberian alat Bantu bagi siswa. Dengan demikian 
alat Bantu tersebut bisa digunakan pada saat proses belajar mengajar sehingga dapat 
menjadikan bahan untuk meningkatkan frekuensi hasil belajar. Maka dari itu guru harus 
mampu menciptakan desain pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa. 

 
2.3 Kerangka Berpikir 

 
Hasil pembelajaran Matematika siswa kelas IV SDN 6 Tanjungrejo masih 

rendah. Untuk menanggapi hal tersebut, maka dibutuhkan penanganan untuk 
mengantisipasi rendahnya hasil belajar siswa yang dapat dilakukan dengan 
menggunakan penerapan metode demonstrasi pada pelajaran Matematika. Dengan 
menggunakan metode demonstrasi pada pelajaran Matematika  guru dapat 
merangsang siswa untuk aktif dengan bahasa yang lugas dan kata – kata yang jelas. 
Upaya tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga dapat mengubah 
kondisi awal dari hasil belajar yang masih rendah menjadi hasil belajarnya meningkat. 

 
 
 
 
 



15 
 

Adapun kerangka berpikir mengenai penggunaan metode demonstrasi 
dapat dilihat pada bagan dibawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas maka yang menjadi hipotesis 
dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 6 Tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2012/2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kondisi Awal 

• Hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika akan meningkat 

 

• Menggunakan  metode demonstrasi pada 
pelajaran matematika 

• Guru memberikan pembelajaran dan 
merangsang siswa untuk aktif dengan 
bahasa yang lugas dan kata-kata yang 
jelas 

• Hasil belajar siswa rendah pada 
pembelajaran matematika 

Kondisi Akhir 

Pelaksanaan 


