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2.1 Landasan Teori 

1.1.1 Belajar 

a. Konsep Belajar 

 Menurut Arthur T. Jersild (dalam Syaiful Sagala, 2003) belajar adalah 

“memodification of behavior through experience and training” yaitu 

perubahan atau membawa akibat perubahan tingkah laku dalam pendidikan 

karena pengalaman dan latihan atau karena mengalami labhan. Dalam 

mengalami itu anak belajar terus menerus antara anak didik dengan 

lingkungannya secara sadar dan sengaja. Belajar sebagai proses akan terarah 

kepada tercapainya tujuan (goal oriented), dalam aspek ini dapat dilihat dari 

pihak siswa untuk mencapai sesuatu yang berarti baginya maupun guru 

sesuai dengan tujuan. Belajar merupakan kompone paling vital dalam setiap 

usaha penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, sehingga tanpa proses 

belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Belajar menurut Morgan 

(dalam Syaiful Sagala, 2003), belajar adalah setiap perubahan yang relatif 

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dan latihan atau 

pengalaman. 

 Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks, 

sebagai tindakan belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Dimyati dan 

Mudjiono (1996:7) mengemukakan siswa adalah penentu terjadinya atau 

tidak terjadinya proses belajar. Berhasil atau tidaknya pencapain tujuan 

pendidikan amat tergantung pada proses belajar dan mengajar yang dialami 

siswa dan pendidik baik ketika para siswa itu di sekolah maupun di 

lingkungan keluarganya sendiri. Tiap ahli psikologi memberi batasan yang 

berbeda tentang belajar, atau terdapat keragaman dalam cara menjelaskan 

dan mendefinisikan makna belajar (learning). Diantaranya dapat 

dikemukakan yaitu Hilgard dan Marquis (dalam Syaiful Sagala, 2003) 

bahwa belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri 

seseorang melalui latihan, pembelajaran, dan sebagainya sehingga terjadi 

perubahan dalam diri, James. L. Mursell (dalam Syaiful Sagala, 2003) 



mengemukakan belajar upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, 

menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri. 

 Menurut Gage (1975) belajar adalah sebagai suatu proses di mana 

suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. 

Sedangkan Henry E. Gairet (dalam Syaiful Sagala, 2003) berpendapat 

bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan 

diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. 

Kemudian Lester D. Crow (dalam Syaiful Sagala, 2003) mengemukakan 

belajar ialah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, 

dan sikap-sikap. Belajar dikatakan berhasil manakala seseorang mampu 

mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya, maka belajar seperti ini 

disebut “rote learning”. Kemudian jika yang telah dipelajari itu mampu 

disampaikan dan diekspresikan dalam bahasa sendiri, maka disebut “over 

learning”. 

 Gagasan yang menyatakan bahwa belajar menyangkut perubahan 

dalam suatu organisme, berarti belajar juga membutuhkan waktu dan 

tempat. Belajar disimpulkan terjadi, bila tampak tanda-tanda bahwa perilaku 

manusia berubah sebagai akibat terjadinya proses pembelajaran. Perhatian 

utama dalam belajar adalah perilaku verbal dari manusia, yaitu kemampuan 

manusia untuk menangkap informasi mengenai ilmu pengetahuan yang 

diterimanya dalam belajar. Untuk lebih memahami pengertian belajar 

berikut ini dikemukakan secara ringkas pengertian dan makna belajar 

menurut pandangan paa ahli pendidikan dan psikologi. 

 

b. Teori-Teori Belajar 

1) Belajar Menurut Teori Beahvioristik 

 Perilaku menurut pendekatan ini ialah hal yang dapat berubah dan 

dapat diamati. Perilaku terbentuk dengan adanya ikatan asosiatif antara 

stimulus dan respon (S-R). manusia berperilaku pada dasarnya mencari 

kesenangan yang sekaligus menghindari hal-hal yang menyakitkan, dan 

perilaku pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan sesuai dengan pola 

stimulus respon yang terjadi. 



 Menurut teori ini, belajar akan menampakkkan hasil yang dapat 

diamati dan diukur. Belajar itu sendiri dimodifikasikan oleh lingkungan. 

 Proses belajar terjadi dengan adanya tiga komponen pokok, yaitu 

stimulus, respon dan akibat. Stimulus adalah sesuatu yang datang dari 

lingkungan yang dapat membangkitkan respon individu. Respon 

menimbulkan perilaku jawaban atas stimulus. Sedangkan akibat adalah 

sesuatu yang terjadi setelah individu merespon baik yang bersifat positif 

maupun negatif. 

 Reinforcement (penguatan) menjadi prinsip utama dalam 

memperkuat lekatnya hasil belajar dari individu. Akibat yang positif dari 

memberikan kepuasan akan dihindari, ini terjadi karena pada dasarnya 

manusia selalu mencari kesenangan. Akan tetapi ketika memberikan 

penguatan harus diwaspadai apa yang disebut dengan tricky matter, yaitu 

proses pemberian penguatan yang keliru, tidak sesuai dengan tujuan 

utama penguatan itu sendiri. Kejadian yang sering dijumpai seperti 

contoh: seorang anak yang menyapu lantai tanah dengan bersih. Lalu 

ibunya memberi hadiah berupa uang dengan tujuan agar perilaku, “baik” 

menyapu teresbut dikuatkan sehingga menjadi kebiasaan anak untuk 

menyapu lantai dengan bersih. Masalahnya, apakah yakin bahwa ketika 

anak itu menyapu kembali lantai rumah dilain waktu karena kesadaran 

bahwa kebersihan itu penting dan salah satu caranya dengan menyapu 

lantai rumah sampai bersih? Mungkinkah anak itu melakukan hal serupa 

karena hanya ingin mendapatkan uang saja?. 

2) Belajar Menurut Teori Humanisme 

 Menurut belajar Humanisme ini memandang bahwa perilaku 

manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dirinya dan 

bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Paham yang 

meyakini bahwa perkembangan manusia sudah ditentukan oleh suatu zat 

yang ada dalam plasma sel sejak masa konsepsi. 

 Menurut teori belajar humanisme, aktualisasi diri merupakan 

puncak perkembangan individu. Ia mampu mengembangkan potensinya 

dan merasa dirinya utuh, bermakna dan berfungsi (fitly functioning 

person). Kebermaknaan perwujudan dirinya itu bahkan bukan saja 

dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. 



 Teori belajar humanisme ini yakin bahwa motivasi belajar harus 

datang dari dalam diri individu. Bahkan aliran ini mengabaikan faktor 

intelektual dan emosional. Menurutnya, kedua faktor tersebut tidak 

terlibat di dalam proses belajar. 

 Menurut teori ini, proses belajar yang bermakna adalah belajar 

yang melibatkan pengalaman langsung, berpikir dan merasakan, atas 

kehendak sendiri dan melibatkan seluruh pribadi peserta didik. Hasil 

belajar harus dirasakan oleh individu. Ia menyadari terjadinya hasil 

belajar dan bahkan mampu menilainya. Belajar yang bermakna tidak lain 

hanyalah belajar yang dapat memenuhi kebutuhan nyata individu. 

 Rogers (dalam Syaiful Sagala, 2003) tetap mengemukakan prinsip-

prinsip belajar sebagai berikut ini: 

a) Anak mempunyai dorongan alamiah untuk belajar, dorongan inin 

tahu, melakukan eksplorasi dan mengasimilasikan pengalaman baru. 

b) Belajar akan bermakna apabila materi yang dipelajari relevan dengan 

kebutuhan anak. 

c) Belajar harus diperkuat dengan jalan mengurangi ancaman eksternal, 

seperti hukuman, penilaian, sikap merendahka murid, 

mencemoohkan dan sebagainya. 

d) Belajar atas inisiatif sendiri akan melibatkan keseluruhan pribadi, 

baik faktor internal ataupun personal. 

e) Sikap mandiri, kreativitas dan percaya diri diperkuat dengan 

penilaian atas diri sendiri. 

 Menurut teori humanisme, salah satu karakteristik yang harus ada 

pada diri guru/ pendidik ialah memiliki kemampuan memotivasi belajar 

peserta didiknya. Selain itu, guru harus memiliki sikap empatik 

(empathic), terbuka (open mindednes), keasilian (genuinenes), 

kekonkretan (concreteness), dan kehangatan (warmath). 

 Sikap empatik (empathic) merujuk kepada sikap guru yang mau 

memposisikan dirinya pada kerangka berpikir peserta didik, sehingga 

guru dapat merasakan apa yang peserta didik rasakan dan alami. 

Keterbukaan (open mindedness) merujuk pada kemampuan guru untuk 

membuka diri, siap dikritik, siap diberi masukan, siap dinilai, dan siap 

diberi pujian. Keaslian (guinenes) merujuk kepada penampilan apa 



adanya dan tidak berbuat-buat. Kekonkretan (concreienes) merujuk pada 

kejelasan dalam menyatakan sesuatu, memberikan tanggung jawab 

sesuai dengan kemampuan peserta didik dan realistis. Kehangatan 

(warmth) merujuk pada jalinan komunikasi yang secara psikologis terasa 

nyaman dan aman bagi peserta didik disertai ketulusan dalam 

memberikan pelayanan pendidikan. 

3) Belajar Menurut Teori Belajar Kognitif 

 Jika ditelusuri secara lebih mendalam, para teoriwan belajar 

kognitif berpandangan bahwa proses belajar pada manusia melibatkan 

proses pengenalan yang bersifat kognitif. Menurut mereka, cara belajar 

orang dewasa berbeda dengan cara belajar anak. Proses belajar orang 

dewasa melibatkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan proses belajar seorang anak. Proses kognitif turut ambil bagian 

selama proses belajar berlangsung. Oleh karena itu, faktor tahap 

perkembangan kognitif individu menjadi pertimbangan utama 

berlangsungnya proses belajar (pendidikan), karena aliran ini meyakini 

adanya tahap-tahap perkembangan kognitif individu yang sesuai dengan 

usianya. 

 Piaget (dalam Syaiful Sagala, 2003) membagi proses 

perkembangan fungsi-fungsi dan perilaku kognitif ke dalam empat 

tahaoan utama yang secara kualitatif setiap tahapan memunculkan 

karakteristik yang berbeda-beda.  

 

 

 

Tahapan perkembangan kognitif itu sebagai berikut: 

a) Periode Sensori Motor (0; 0-2; 0) 

 Periode ini ditandai oleh penggunaan sensori motorik (dalam 

pengamatan dan pengindraan) yang intensif terhadap dunia 

disekitarnya. Prestasi yang dicapai dalam periode ini ialah 

perkembangan bahasa, hubungan tentang objek, kontrol skema, 

kerangka berpikir, pembentukan pengertian dan pengenalan 

hubungan sebab akibat. Perilaku kognitif yang tampak antara lain: 

(a) Menyadari dirinya berbeda dari benda-benda lain disekitarnya. 



(b) Sensitifi terhadap rangsangan suara dan cahaya. 

(c) Mencoba bertahan pada pengalaman-pengalaman yang menarik. 

(d) Mendefinisikan objek/ benda dengan memanipulasi, dan 

(e) Mulai memahami ketepatan makna suatu objek meskipun lokasi 

dan posisinya berubah. 

b) Periode Pra Operasional (2; 0-7; 0) 

 Periode ini terbagi atas dua tahapan, yaitu: pra-konseptual (2; 

0-4; 0) dan intutitif (4; 0-7; 0). Periode konseptual ditandai dengan 

cara berpikir yang transduktif (menarik kesimpulan) tentang sesuatu 

yang khusus atas dasar hal khusus (contoh, sapi disebut juga kerbau). 

Periode intuitif ditandai oleh dominasi pengamatan yang bersifat 

egosentris (belum memahami cara orang lain memandang objek 

yang sama), seperti searah (selancar), perilaku kognitif yang tampak 

antara lain: 

(1) Self-centered dalam memandang dunianya. 

(2) Dapat mengklasifikasikan objek-objek atas dasar satu ciri yang 

sama, mungkin pula memiliki perbedaan dalam hal lainnya. 

(3) Dapat melakukan koleksi benda-benda berdasarkan suatu ciri 

atau kriteria tertentu, dan 

(4) Dapat menyusun benda-benda, tetapi belum menarik infensi dari 

dua benda yang tidak bersentuhan meskipun terdapat dalam 

susunan yang sama. 

c) Periode Operasional Konkret (7; 0-11 atau 12; 0) 

 Tiga kemampuan dan kecakapan baru yang menandai periode 

ini adalah mengklasifikasikan angka-angka atau bilangan. Dalam 

periode ini anak mulai pula mengkonservasi pengetahuan tertentu. 

Perilaku kognitif yang tampak pada periode ini ialah kemampuan 

dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika 

meskipun masih terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret. 

d) Periode Operasional Formal (10:0 dan 12:0-14; atau 15;0) 

 Periode ini ditandai dengan kemampuan untuk mengoperasikan 

kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat lagi oleh objek-objek 

yang bersifat konkret. Perilaku kognitif yang tampak antara lain: 

(1) Kemampuan berpikir hipotetik – deduktif. 



(2) Kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan. 

(3) Kemampuan mengembangkan suatu proporsi atas dasar proporsi-

proporsi yang diketahui. 

(4) Kemampuan menarik generalisasi dan inferensi dari berbagai 

kategori objek yang beragam. 

 

 

4) Belajar Menurut Teori Belajar Konsep 

a) Belajar Konsep 

 Apa perlunya belajar konsep? Sulit untuk dibayangkan jika 

seseorang tidak memahami konsep tentang segala sesuatu yang ada 

di lingkungannya. Misalnya, konsep tentnag ibu, ayah, piring, mandi 

dan hal-hal yang terkait dengan individu itu. Perilaku kontradiktif 

yang sangat mungkin akan ia alami ialah memberikan respon yang 

sama terhadap segala stimulus yang datang dari lingkungannya. 

Artinya, mungkin respon terhadap stimulus dari ibu, ayah, disuruh 

makan, disuruh mandi dan respon-respon terhadap stimulus lainnya 

tidak ada bedanya. 

 Sampai di sini barulah disadari bahwa betapa pentingnya 

belajar konsep tentang seusatu. Konsep-konsep yang dimaksud tidak 

lain dari kategori-kategori yang diberikan dari stimulus-stimulus 

yang ada di sekitar lingkungan. Menurut Dahar (1996 : 79) konsep-

konsep itu menyediakan skema-skema terorganisasi untuk 

mengasimilasikan stimulus-stimulus baru, dan untuk menentukan 

hubungan di dalam dan di antara kategori-kategori. 

 Jika ditelusuri secara mendalam konsep-konsep yang ada di 

dalam struktur kognitif individu merupakan hasil dari pengalaman 

yang ia peroleh. Jika demikian, sebagian konsep-konsep yang 

dimiliki individu merupakan hasil dari proses belajar, sebagai hasil 

belajar konsep-konsep tersebut akan menjadi building blocks 

(pondasi) berpikir individu. 

 Apa konsep itu? Tampaknya, sulit sekali mendapatkan definisi 

konsep yang dipandang akurat. Definisi konsep yang banyak 

dikemukakan orang, bahwa konsep  adalah sesuatu yang diterima 



dalam pikiran atau ide yang umum dan abstrak. Kalau diteliti kedua 

definisi tersebut terlalu luas untuk dipahami dan dioperasionalkan. 

 Kesulitan pencaharian definisi konsep dikarenakan oleh proses 

terjadinya konsep itu sendiri. Suatu konsep muncul dari pengalaman 

interaksi individu dengan lingkungannya, dan pengalaman tersebut 

tidak ada yang persis sama. Artinya semua orang dengan setiap 

stimulusnya mengembangkan konsep-konsep tertentu. Meski 

pendefinisian konsep dianggap sulit, tetapi ada juga seorang ahli 

yang menyatakan bahwa konsep ialah suatu abstraksi yang mewakili 

suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau 

hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. 

Flavell (dalam Syaiful Sagala, 2003) mengemukakan tujuah dimensi 

konsep yaitu: (1) atribut, (2) struktur, (3) keabstrakan, (4) 

keinklusifan, (5) generalitas/ keumuman, (6) ketetapan, dan (7) 

kekuatan atau power. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa 

konsep merupakan suatu abstraksi mental dari pengalaman-

pengalaman respontif terhadap stimulus-stimulus. 

b) Cara Individu Memperoleh Konsep-Konsep 

 Menurut Ausubel (dalam Syaiful Sagala, 2003) individu 

memperoleh konsep-konsep melalui dua cara, yaitu melalui formasi 

konsep dan asimilasi konsep. Formasi konsep diperoleh individu 

sebelum ia masuk sekolah. Karena proses perkembangan konsep-

konsep yang diperoleh semasa kecil termodifikasi oleh pengalaman-

pengalaman sepanjang perkembangan individu. 

 Formasi konsep merupakan proses pembentukan konsep secara 

induktif, pembentukan konsep ini merupakan suatu bentuk belajar 

penemuan (discovery learning) melalui proses diskriminatif 

abstraktif dan deferensiasi. Bahkan mungkin melalui pembentukan 

hipotesis, pengujian serta generalisasinya jika individu sudah mulai 

dewasa. Contoh pemerolehan konsep anak misalnya, ketika anak 

melihat benda. 

 Asimilasi konsep terjadi setelah anak bersekolah. Asimilasi 

konsep terjadi secara deduktif. Anak biasanya  diberi atribut 

sehingga mereka berlajar konseptual misalnya atribut dari gajah ialah 



hewan dan belalai. Dengan istilah belalai tersebut maka dapat 

dibedakan antara konsep gajah dengan hewan-hewan lainnya. 

c) Tingkat-Tingkat Pencapaian Konsep 

 Dahar (1996 : 83) mengemukakan empat tingkatan pencapaian 

konsep. 

(1) Tingkat Konkret 

 Pencapaian konsep konkret ini ditandai oleh adanya 

pengenalan anak terhadap suatu benda yang pernah ia kenal. 

Misalnya, jika pada suatu saat ia bermain kelereng, dan pada 

waktu yang lain dengan tempat yang berbeda anak menemukan 

lagi kelereng, lalu ia bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah 

kelereng maka anak tersebut sudah mencapai tingkat konkret. 

 Dari fenomena ini dapat juga kita katakan, bahwa anak 

mampu membedakan stimulus-stimulus yang ada di lingkungan 

terhadap kelereng tersebut, dan pada saat struktur kognitifinya. 

(2) Tingkat Identitas 

 Ada tiga ciri bahwa seseorang telah mencapai tingkat 

konsep identitas yaitu jika ia mengenal suatu objek setelah selang 

waktu tertentu, memiliki orientasi ruang yang berbeda terhadap 

objek itu, atau bila objek itu ditentukan melalui sesuatu cara 

indra yang berbeda. 

(3) Tingkat Klasifikator 

 Pada tingkat ini anak sudah mampu mengenalk persamaan 

dari suatu contoh yang berbeda dari kelas yang sama. 

(4) Tingkat Formal 

 Pada tingkat ini anak harus sudah mampu membatasi suatu 

konsep dengan konsep lain, membedakannya, menentukan ciri-

ciri, memberi nama atribut yang membatasinya bahkan sampai 

mengevaluasi atau memberikan contoh secara verbal. 

(5) Belajar Menurut Teori Belajar Bermakna 

 Ausubel mengklasifikasikan belajar ke dalam dua dimensi. 

Dimensi pertama menyangkut cara materi atau informasi 

diterima peserta didik. Dilihat dari dimensi ini, peserta didik 

memperoleh materi atau informasi melalui penerimaan dan 



penemuan. Artinya, peserta didik dapat mengasimilasikan 

informasi atau materi pelajaran secara penerimaan dan 

penemuan. Dimensi kedua, menyangkut cara bagaimana peserta 

didik dapat mengaitkan informasi atau materi pelajara dengan 

struktur kognitif yang telah ada. Jika peserta didik hanya 

mencoba-coba mengahafalkan informasi atau materi pelajaran 

baru tanpa menghubungkannya dengan konsep-konsep atau hal 

lainnya yang ada dalam struktur kognitifnya, maka terjadilah 

yang disebut dengan belajar hafalan. Sebaliknya, jika peserta 

didik menghubungkan informasi atau materi pelajaran baru 

dengan konsep-konsep atau hal lainnya yang telah ada dalam 

struktur kognitifnya, maka terjadilah yang disebut dengan belajar 

bermakna. Proses terbentuknya belajar hafalan dan belajar 

bermakna digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesungguhnya, kedua dimensi tersebut bersifat kontinum, tidak 

dikhotomis. Sepanjang kontinum mendatar (dari kiri ke kanan) 

menunjukkan semakin berkurangnya belajar penerimaan dan semakin 
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bertambahnya belajar penemuan. Pada kontinum vertikal (dari atas ke 

bawah) menunjukkan semakin berkurangnya belajar hapalan dan 

bertambahnya belajar bermakna. Belajar penemuan yang sangat 

bermakna dapat terjadi pada penelitian yang bersifat ilmiah. 

a) Belajar Bermakna 

 Seperti diutamakan di muka, inti tepri belajar dari Ausubel 

ialah belajar bermakna. Menurutnya, belajar bermakna merupakan 

proses mengkaitkan informasi atau materi baru dengan konsep-

konsep yang telah ada di dalam struktur kognitif. Dalam belajar 

bermakna informasi atau materi pembelajaran baru diasimilasikan 

pada sumber-sumber yang relevan dengan struktur kognitif. Akibat 

dari pemaknaan itu, sumber-sumber tersebut berkembang. 

Perkembangan sumber tersebut sangat bergantung kepada kajian-

kajian pengalaman seseorang. 

 Menurut Ausubel (1963), kebermaknaan suatu pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh sedikitnya tiga faktor, yaitu struktur kognitif 

yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang 

studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sementara itu, Dahar (19% : 

116) mengemukakan dua prasyarat terjadinya belajar bermakna, 

yaitu (1) materi yang akan dipelajari harus bermakna secara 

potensial, dan (2) anak yang akan belajar harus bertujuan belajar 

bermakna. 

 Kebermaknaan potensial material pelajaran bergantung pada 

faktor yaitu (1) materi itu harus memiliki kebermaknaan logis dan 

(2) gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur 

kognitif peserta didik (Dahar, 1996:116). 

b) Belajar Hafalan 

 Belajar hafalan dapat terjadi jika dalam struktur kognitif peserta 

didik ada konsep-konsep (subsumer) yang relevan dengan informasi 

atau materi pembelajaran baru. Dengan belajar hapalan, tidak terjadi 

proses asimilasi informasi atau materi pembelajaran baru. 

 Belajar menjadi tidak bermakna jika situasi pembelajaran 

menurut peserta didik untuk menghafal, meskipun pada struktur 

kognitifnya ada sumber yang relevan. 



 Hasil belajar akan lebih bermakna jika prosesnya 

menyenangkan peserta didik dan terjadi penguatan (reinforcement). 

Misalnya, jika peserta didik menjawab benar maka diberi penguatan 

terutama yang bersifat psikologis dan menghindari penguatan yang 

lebih bersifat kebendaan. Sedangkan penghargaan (rewards) 

seharusnya diberikan hanya kepada perilaku yang masuk akal 

(resonable) dan tidak bersifat memanjakan. Hindari hukuman 

(punishments) yang bersifat fisik. 

 Proses pembelajaran merupakan proses tahap demi tahap yang 

terperinci, tergambar dan skuensi logis dari informasi yang akan 

disajikan. Kejelasan pra kondisi belajar, proses belajar, dan akhir 

pembelajaran sangat diperlukan. 

 Kurikulum yang berorientasi pada aliran behaviorisme harus 

sudah menggambarkan perincian tentang apa saja yang hendak 

disajikan kepada peserta didik. Kurikulum harus dikristalisasikan 

dalam Satuan Acara Pembelajaran (SAP) yang dirancang sedemikian 

rupa sebelum proses pembelajaran dimulai. 

 

5) Implikasi Teori Belajar Humanisme dalam Pembelajaran 

 Pandangan kalangan humanisme tentang proses belajar 

mengimplikasikan perlunya penataan perasaan guru/tenaga 

kependidikan dan prioritas pendidikan. Menurut pandangan ini 

guru/tenaga kependidikan sebaiknya bukan lagi sebagai pusat proses 

pembelajaran, tetapi yang terpenting adalah memfasilitasi tumbuhnya 

motivasi belajar secara instrinsik pada diri peserta didik. Kebutuhan 

peesrta didik harus menjadi bahan pertimbangan materi pembelajaran 

yang akan disampaikan. 

 Proses pembelajaran diarahkan pada perkembangan kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik peserta didik daripada penekanan pada 

aspek isi dan informasi yang dipelajari. Peserta didik harus diberi 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan eksplorasi dan 

mengembangkan kesadaran identitas dirinya. Tujuan belajar dirumuskan 

bersama peserta didik dan guru/pendidik. Menurut Roopnanire dan 

Johnson (dalam Syaiful Sagala, 2003), pendekatan yang sangat 



bermakna ialah pendekatan non-akademik, yaitu pendekatan yang lebih 

mengutamakan perkembangan pribadi peserta didik secara utuh daripada 

penguasaan informasi atau pengetahuan. 

 Guru/pendidik berperan sebagai fasilitator, bukan berarti ia harus 

pasif, akan tetapi justru guru/pendidik harus berperan menegaskan 

bahwa dalam suatu proses pembelajaran. Rogers tetap menegaskan 

bahwa dalam proses pembelajaran, guru/ pendidik berperan aktif dalam 

hal: 

a) Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif dan sikap positif 

terhadap pembelajaran. 

b) Membantu peserta didik mengklasifikasikan  tujuan belajar dengan 

cara memberikan kesempatan kepada peserta didik secara bebas 

menyatakan apa yang ingin mereka pelajari. 

c) Membantu peserta didik mengebangkan dorongan dengan tujuannya 

sebagai kekuatan pembelajaran, dan  

d) Menyediakan sumber-sumber belajar. 

 Belajar bermakna bakal terjadi jika relevan dengan kebutuhan 

peserta didik, disertai motivasi intrinsik, dan kurikulum yang tidak kaku. 

Kejadian belajar bermakna didorong oleh hasrat dan intensitas 

keingintahuan peserta didik tentang bidang studi tertentu. Hal tersebut 

sangat memungkinkan peserta didik mempelajari segalanya tentang 

bidang studi tersebut, Guru/tenaga kependidikan harus arif dan paham 

betul atas berbagai karakter peserta didik. 

 Untuk terciptanya iklim kelas yang memungkinkan terjadinya 

belajar bermakna. Rogers tetap menyarankan: 

a) Terimalah peserta didik apa adanya. 

b) Kenali dan bina minat peserta didik melalui penemuannya terhadap 

diri sendiri. 

c) Usahakan sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh peserta 

didik untuk dapat memilih dan menggunakannya. 

d) Gunakan pendekatan inquiry – discovert, dan 

e) Tekankan pentingnya penilaian diri sendiri dan biarkan peserta didik 

mengambil tanggung jawab untuk memenuhi tujuan belajarnya. 

6) Implikasi Teori Belajar Kognitif Dalam Pembelajaran 



 Dari aliran psikologi kognitif, teori Piaget tampak lebih banyak 

digunakan dalam proses pembelajaran, meski tepri ini bukanlah teori 

mengajar. Menurut Piaget adalah benar bahwa belajar tidak harus 

berpusat pada guru/tenaga kependidikan, tetapi anak harus lebih aktif. 

Oleh karenanya peserta didik harus dibimbing agar aktif menemukan 

sesuatu yang dipelajarinya. Konsekuensinya materi yang dipelajari harus 

menarik minat belajar peserta didik dan menantang sehingga mereka 

asyik dan terlibat dalam proses pembelajaran. 

 Kesadaran anak akan terlibat dalam proses pembelajaran perlu 

diarahkan guru/tenaga kependidikan. Oleh karena itu, guru/pendidik 

harus terlibat bersama-sama peserta didik dalam proses belajar itu. 

 Teori Piaget juga mengisyaratkan bahwa kemampuan berpikir 

anak dengan orang dewasa itu berbeda. Implikasinya berarti bahwa 

sekuensi (urutan) bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus 

menjadi perhatian utama. Anak akan sulit memahami bahan pelajaran 

jika sekuensi bahan pelajaran itu loncat-loncat. Bagi anak SD 

pengoperasian suatu penjumlahan harus menggunakan benda-benda 

nyata, terutama di kelas-kelas awal, karena tahap perkembangan berpikir 

mereka baru mencapai tahap operasi konkret. 

 Implikasi dari teori Piaget lainnya adalah bahwa dalam proses 

pembelajaran guru/pendidik harus memperhatikan tahap perkembangan 

kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan 

perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir 

mereka. Tahap kemampuan berpikir sensori motorik mengimplikasikan 

bahwa proses belajar harus mencapai kerangka dasar kemampuan 

berbahasa, hubungan tentang objek, kontrol skema, kerangka berpikir, 

pembentukan pengertian dan pengenalan hubungan sebab akibat. Ini 

berarti bahwa orang tua atau lingkungan dengan cara selalu mengajak 

bicara pada bayi, membawa jalan-jalan kepada bayi untuk mengenalkan 

objek yang ada disekelilingnya, memberi keleluasaan gerak, dan 

memangku bayi dengan posisi kepala selalu menghadap ke depan. 

 Tahap kemampuan berpikir pra-operasional ditandai dengan 

berpikir anak yang bersifat egosentrik – simbolik. Implikasi dalam 

proses belajarnya ialah belajar harus berpusat pada anak karena anak 



melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Untuk terjadinya proses 

belajar harus tidak ada proses paksaan agar sifat egosentrisnya tidak 

terbunuh. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang paling tepat ialah 

metode bermain. Metode ini selain tidak mengubur sifat egosentris anak 

juga merupakan dunia anak, buktinya anak senang bermain dan ia akrab 

dengan bermain. Begitupun penggunaan benda-benda konkret sebagai 

simbol harus digunakan dalam merangsang pemikiran anak ketika proses 

belajar berlangsung. Tahapan perkembangan berpikir pra-operasional ini 

terutama terjadi pada anak usia TK. 

 Tahap kemampuan berpikir operasional konkret ditandai oleh 

kemampuan anak untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika meskipun 

masih terikat oleh objek-objek yang bersifat konkret. Tahap ini 

umumnya dialami anak SD. Ini berarti proses belajar di SD kelas-kelas 

bawah harus disertai dengan benda-benda konkret. Kemampuan 

mengoperasikan kaidah penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian mulai tampak. Akan tetapi pada kelas-kelas awal (1 dan 2) 

masih terbatas pada operasi penjumlahan dan pengurangan sederhana. 

 Tahap kemampuan berpikir formal mengimplikasikan bahwa anak 

melalui proses belajar mengajar harus mampu menemukan sendiri, 

memecahkan masalah sendiri, bahkan berpikir menurut konsep sendiri. 

Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir logis dan abstrak mengenai 

situasi-situasi aktual maupun hipotetik. Ini berarti bahwa guru harus 

menciptakan suatu situasi memungkinkan anak berinteraksi dengan yang 

lainnya dan juga guru. Anak dikondisikan untuk belajar mengekplorasi, 

mencari dan menemukan (inquiry discovery). Metode inquiry – 

discovery dengan logika yang tinggi sudah bisa digunakan dalam proses 

belajar mengajar. 

7) Implikasi Teori Belajar Konsep Dalam Pembelajaran 

 Ada dua langkah dalam pembelajaran yang berbasis teori belajar 

konsep, yaitu (a) penemuan konsep-konsep yang akan diajarkan, dan (b) 

perencanaan pelajarna yang mencakup: (1) penentuan tingkat pencapaian 

konsep, (2) analisis konsep. 

a) Penentuan Konsep-konsep yang akan diajarkan 



 Sedikitnya ada dua hal yang harus dipertimbangkan ketika kita 

akan memberikan pembelajaran konsep. Pertama, perkembangan 

kognitif atau usia peserta didik yang kerapkali membuat biasanya 

pembelajaran konsep. Persoalannya konsep-konsep yang diajarkan 

harus sesuai dengan perkembangan kognitif atau usia peserta didik, 

atau tergantung pada pencapaian konsep mana yang akan diajarkan 

kepada peserta didik. Jika materi teresbut secara potensial hanya 

menuntut kemampuan pencapaian konsep-konsep konkret mungkin 

peserta didik yang usia beliapun bisa mengikutinya. Tetapi jika 

materi pembelajaran itu secara potensial hanya menuntut pencapaian 

konsep-konsep formal, maka jelas bahwa peserta didik yang harus 

mengikutinya ialah mereka yang telah masuk pada taraf 

perkembangan kognitif operasional formal menurut Piaget. Sampai 

di sini, jelaslah bahwa seorang guru yang akan memberikan 

pembelajaran konsep harus memahami betul tahap perkembangan 

kognitif peserta didik. 

 Kedua, tingkat pencapaian konsep yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dirumuskan. Apakah konsep 

yang diharapkan yang dicapai itu pada tingkat konkret, tingkat 

klasifikasi, atau tingkat formal? Hal ini harus betul-betul 

dipertimbangkan sebab akan terkait dengan smapai sejauh mana 

penganalisaannya. Tetapi kebanyakan guru lebih menekankan pada 

konsep-konsep yang bersifat emergency bagi peserta didiknya. 

 Namun demikian, guru harus tetap memperhatikan dimensi 

perkembangan kognitif dan tujuan pencapain konsep-konsep yang 

akan diajarkan. Tentu saja seorang guru harus tetap berpedoman 

kepada kurikulum yang berlaku sehingga lebih menambah kejelasan 

orientasi tujuan pendidikan. 

b) Perencanaan Pembelajaran Konsep 

 Jika guru sudah memilih konsep-konsep yang akan diajarkan, 

maka selanjutnya guru perlu menentukan strategi-strategi 

pembelajarannya. Ada dua langkah yang perlu dilaksanakan dalam 

rencana pembelajaran konsep yaitu (1) penentuan tingkat pencapain 

konsep, dan (2) analisis konsep. 



(1) Penentuan tingkat pencapaian konsep 

 Penentuan tingkat pencapaian konsep perlu didasarkan 

kepada tuntutan kurikulum, perkembangan peserta didik, dan 

tingkat kepentingan konsep. 

(2) Analisis Konsep 

 Analisis konsep mencakup nama, atribut-atribut kriteria dan 

variabel, definisi contoh-contoh, dan hubungan konsep dengan 

konsep-konsep lain. 

 

8) Implikasi Teori Belajar Bermakna Dalam Pembelajaran 

 Jika kita bandingkan antara Ausubel dengan teoriwan lainnya 

mungkin kita akan tertarik dengan teorinya dan cara Ausubel berterori. 

Ini dapat terjadi pada diri kita karena ada satu hal yang menonjol dari 

Ausubel dalam menyusun teorinya, yaitu kemampuannya 

mengoperasikannya teori tersebut dalam bentuk nyata dalam suatu 

proses pembelajaran. Inilah sisi yang menairk dari Ausubel, sehingga 

banyak kalangan yang peduli terhadap teori belajarnya. 

 Dalam penerapan teorinya pada proses pembelajaran, Ausubel 

mengajukan beberapa implikasi yaitu advance, organizzer, diferrensiasi 

progresif, belajar superordinat, dan penyesuaian integritas. Dalam 

mendukung pendapat Ausubel tersebut. Novak (dalam Syaiful Sagala, 

2003) mengajukan penerapan peta konsep dalam suatu proses 

pembelajaran dengan tujuan agar lebih bermakna. Berikut beberapa 

implikasi teori belajar Ausubel tersebut. 

a) Advance Organizer 

 Advance Organizer diartikan sebagai pengatur awal (Dahar, 

1996) dan mempersiapkan pengetahuan siap (Abin Syamsuddin, 

1990). Intinya merupakan proses penggalian pengalaman masa lalu 

yang sudah ada dalam struktur kognitif peserta didik yang relevan 

dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Oleh karena 

itu, advance organizer tersebut sudah dianggap semacam 

pertolongan mental, yang dismapaikan sebelum materi pokok 

pembelajaran dibahas. 



 Perlu diingat, bahwa advance organizer akan sulit diterpakan 

untuk materi-materi yang tidak teratur dan akan lebih mudah 

digunakan jika struktur suatu materi pembelajaran sudah jelas 

strukturnya tetapi peserta didik belum mengetahui betul struktur 

tersebut. 

b) Difeerensiasi Progresif 

 Kalau kita cermati secara jeli, dalam konsep belajar bermakna 

menurut Ausubel dipandang perlu terjadinya pengembangan dan 

elaborasi konsep-konsep yang tersubsumsi. Caranya dengan 

mengembangkan konsep-konsep yang lebih umum terlebih dahulu, 

selanjutnya diberikan konsep-konsep yang lebih mendetail dan 

khusus sampai kepada contoh-contoh. Dengan demikian, konsep-

konsep tersebut dikembangkan dari umum ke khusus yang disebut 

dengan penyusunan progresif. Oleh sebab itu, suatu konsep yang 

diajarkan perlu disusun secara hierarkis. 

c) Belajar Superordinat 

 Tampaknya belajar superordinat jarang terjadi di sekolah, 

sebab kebanyakan guru dna buku sekarang menyajikan konsep-

konsep yang lebih inklusif, tetapi ada kalanya penyajian seperti itu 

mengalami masalah. Kalau begitu, maka penting juga dipahami apa 

yang disebut superordinat. 

 Belajar superordinat terjadi bila konsep-konsep yang telah 

dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep 

yang lebih luas, lebih inklusif (Dahar, 1996). 

d) Penyesuaian Integratif 

 Terkadang anak dihadapkan kepada permasalahan dwifungsi 

suatu konsep dan dengan kenyataan ini mereka mengalami semacam 

pertentangan kognitif. 

 Menurut Ausubel untuk mengatasi atau mengurangi 

pertentangan kognitif seperti itulah pentingnya penggunaan prinsip-

prinsip penyesuaia integratif yang sering dengan istilah rekonsiliasi 

integratif. 

 Ausubel berpendapat bahwa suatu pembelajaran yang 

bermakna tidak harus selalu terjadi secara diferensiasi progresif, 



tetapi harus terjadi upaya penggerakan kerangka hierarki konseptual 

ke atas dan ke bawah. Artinya perlu diperlibatkan keterkaitan antara 

konsep-konsep khusus. Selain itu, perlu jelas konteks dan rentetan 

penggunaan kata yang telah melebar maknanya atau kasus makna 

dwifungsi dan sebagainya. 

 

1.1.2 Pembelajaran 

a. Konsep Pembelajaran 

 Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang 

baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, 

motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang sosial ekonominya, 

dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa 

dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar 

dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. 

 Untuk memahami lebih mendalam apa itu pembelajaran, perlu 

ditelusuri konsep dan pengertiannya. Pembelajaran menurut Dimyati dan 

Mudjiono (1999:297) adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar. UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses 

belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir 

yang dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

pelajaran. Dalam pembelajaran guru harus memahami hakekat materi 

pelajaran yang diajarkannya sebagai suatu pelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir ssiwa dan memahami berbagai model 

pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar 

dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru. Pendapat ini sejalan 

dengan Jerome Bruner (dalam Syaiful Sagala, 2003) mengatakan bahwa 

perlu adaya teori pembelajaran yang efektif di kelas. Menurut pandangan 



Bruner teori belajar itu bersifat deskriptif, sedangkan teori pembelajaran itu 

preskriptif. 

 Hal ini menggambarkan bahwa orang yang berpengetahuan adalah 

orang yang terampil memecahkan masalah, mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya dalam menguji hipotesis dan menarik generalisasi dengan 

benar. Jadi belajar dan pembelajaran diarahkan untuk membangun 

kemampuan berfikir dan kemampuan menguasai materi pelajaran, di mana 

pengetahuan itu sumbernya dari luar diri, tetapi dikonstruksi dalam diri 

individu siswa. 

 Pembelajaran mempunyai dua karakteristik yaitu Pertama, dalam 

proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, 

bukan hanya menuntut siswa sedekar mendengar, mencatat, akan tetapi 

menghendaki aktivitas siswa dalam proses berfikir. Kedua, dalam 

pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus 

menerus yang diarahkan untuk pada gilirannya kemampuan berfikir siswa, 

yang pada gilirannya kemampua berfikir itu dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. 

 Proses pembelajaran atau pengajaran kelas (Classroom Teaching) 

menurut Dunkin dan Biddle (1974 : 38) berada pada empat variabel 

interaksi yaitu (1) variabel pertanda (presage variables) berupa pendidikl; 

(2) variabel konteks (context variables) berupa peserta didik, sekolah, dan 

masyarakat; (3) variabel proses (process variables) berupa interaksi peserta 

didik dengan pendidik; dan (4) variabel produk (product variables) berupa 

perkembangan peserta didik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Dunkin dan Biddle (dalam Syaiful Sagala, 2003) selanjutnya mengatakan 

proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika pendidik 

mempunyai dua kompetensi utama yaitu: (1) kompetensi substansi materi 

pembelajaran atau penguasaan materi pelajaran dan (2) kompetensi 

metodologi pembelajaran. 

 Artinya jika guru menguasai materi pelajaran, diharuskan juga 

menguasai metode pengajaran sesuai kebutuhan materi ajar yang mengacu 

prinsip pedagogi yaitu memahami karakteristik peserta didik. Jika metode 

dalam pembelajaran tidak dikuasai, maka penyampaian materi ajar menjadi 

tidak maksimal. Metode yang digunakan sebagai strategi yang dapat 



memudahkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan yang 

diberikan oleh guru. 

 Proses pembelajaran aktivitasnya dalam benetuk interaksi belajar 

mengajar dalam suasana interaksi edukatid, yaitu interaksi yang sadar akan 

tujuan, artinya interaksi yang telah dicanangkan untuk suatu tujuan tertentu 

setidaknya adalah pencapaian tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan pada suatu pelajaran. Kegiatan pembelajaran yang 

diprogramkan guru merupakan kegiatan integralistik antara pendidik dengan 

peserta didik. Kegiatan pembelajaran secara metodologis berakar dari pihak 

pendidik yaitu guru, dan kegiatan belajar secara pedagogis terjadi pada diri 

peserta didik. Menurut Knirk dan Gustafson (1986:15) pembelajaran 

merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan 

sudah melalui tahapan perancangan pembelajaran. 

 Selanjutnya Knirk dan Gustafson (1986:18) mengemukakan teknologi 

pembelajaran melibatkan tiga komponen utama yang saling berinteraksi 

yaitu guru (pendidik), siswa (peserta didik), dan kurikulum. Komponen 

tersebut melengkapi struktur dan lingkungan belajar formal. Hal ini 

menggambarkan bahwa interaksi pendidik dengan peserta didik merupakan 

inti proses pembelajaran (Instructional). Dengan demikian, pembelajaran 

adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses 

yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 

konteks kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran itu 

dikembangkan melalui pola pembelajaran yang menggambarkan kedudukan 

serta peran pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru 

sebagai sumber belajar, penentu metode belajar, dan juga penilai kemajuan 

belajar meminta para pendidik untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. 

b. Pembelajaran IPA di SD 

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat dipandang sebagai produk dan 

sebagai proses. Secara definisi, IPA sebagai produk adalah hasil temuan-

temuan para ahli saintis, berupa fakta, konsep prinsip, dan teori-teori. 

Sedangkan IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para 



ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi 

adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa 

alam. IPA sebagai produk tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya IPA 

sebagai proses. 

 Siswa SD yang secara umum berusia 6-12 tahun, secara perkembangan 

kognitif termasuk dalam tahapan perkembangan operasional konkrit. 

Tahapan ini ditandai dengan cara berpikir yang cenderung konkrit/nyata. 

Siswa mulai mampu berpikir logis yang elementer, misalnya 

mengelompokkan, merangkaikan sederetan objek, dan menghubungkan satu 

dengan yang lain. Konsep reversibilitas mulai berkembang. Pada mulanya 

bilangan, kemudian panjang, luas, dan volume. Siswa masih berpikir tahap 

demi tahap tetapi belum dihubungkan satu dengan yang lain. 

 Pada dasarnya sama saja hanya harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan mentalnya. Artinya, cara penyajian dan apa yang disajikan 

harus sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir anak. Pada tingkat SD, 

perkembangan mental anak baru sampai tingkat berfikir konkret. Pikiran 

anak terbatas pada objek di sekitar lingkungannya. Pada tingkat ini anak 

harus dapat mengenal bagian-bagian dari benda seperti, berat, warna dan 

bentuknya. Kemampuan ini harus kita kembangkan sampai anak dapat : 

a) Menggolong-golongkan dengan berbagai cara, misalkan penggolongan 

benda atas tingkatan atau perbedaan tertentu. 

b) Melakukan penyusunan atau rangkaian yang berurutan. 

c) Melakukan proses berfikir kebalikan. 

d) Melakukan berbagai operasi matematik seperti menambah, mengurangi, 

membagi, mengalikan dan sebagainya. 

 Dengan demikian, anak SD harus sudah dapat mengklasifikasikan 

sesuai dengan bagian, struktur, dan fungsinya. Dia harus mampu berpikir 

kebalikan. Misal, Nuri termasuk kelas burung dan burung itu bertelur. Maka 

anak harus dapat menyimpulkan bahwa Nuri dapat bertelur. Meskipun pada 

tingkatan ini anak belum dapat berfikir abstrak, seperti berhipotesa secara 

deduktif, tetapi dia sudah dapat membuat hipotesis sederhana, hanya 

meliputi satu variabel. Dia akan dapat memecahkan masalah dengan baik 

kalau konkret melakukannya. 



 Berdasarkan pemikiran di atas maka materi yang disajikan haruslah 

konsep-konsep dalam bentuk klasifikasi, konsep berkorelasi dan semuanya 

dalam tingkatna konsep konkret. Tindakan atau menyimpulkan secara 

menggeneralisasi sudah mengarah keberpikir abstrak. Demikian juga halnya 

dengan konsep teoretis. Maka disinilah peran disajikannya metode dan 

eksperimen. 

 Konsep ini harus dicarinya sendiri, kita tidak sekedar memberikan. 

Guru hanyalah menciptakan lingkungan belajar yang baik agar siswa dapat 

menemukan sendiri konsep. Konsep yang ditemukan menjadi bermakna 

kalau dia dapat menemukan hubungannya dengan konsep lain yang lebih 

diketahui. 

 Kegiatan belajar berlangsung atas dasar kemampuan, minat, keperluan 

dan kebutuhan siswa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 

keterampilan belajar, kemampuan belajar bebas, mandiri, dan kemampuan 

memecahkan masalah. Guru bersama sisiwa menelaah tiap aspek yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah. Tugas guru bukan memberitahukan 

cara memecahkan masalah. Guru harus pula mendapatkan suasana sarana 

pendidikan yang ada, berhipotesis, dan menarik kesimpulan. 

 Sesuai dengan uraian terdahulu, proses belajar-mengajar berkembang 

sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan pengajaran 

sebagai ilmu ditandai dengan penerapan hasil-hasil penelitian, hasil 

penalaran para ahli psikologi, khususnya psikologi pendidikan. Dengan 

demikian, maka pengajaran termasuk pengembangan teknologi karena di 

dalamnya terjadi proses penerapan teori-teori ilmu pengetahuan, beserta 

penjabarannya. Di samping itu proses belajar mengajar tetap merupakan seni 

dan kiat karena dalam pelaksanaannya tetap mempertimbangkan hakikat 

dari guru dan hakikat dari murid. Penerapan pilihan serta implementasi 

tindakan guru maupun murid tetap berdasarkan pertimbangan pribadi 

maupun instusi, serta sesuai dengan wawasan kependidikan. 

 Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPA di SD 

yang perlu diajarkan adalah produk dan proses IPA karena keduanya tidak 

dapat dipisahkan. Guru yang berperan sebagai fasilitator siswa dalam belajar 

produk dan proses IPA harus dapat mengemas pembelajaran yang sesuai 



dengan karakteristik siswa. Ada beberapa prinsip pembelajaran IPA untuk 

SD yang harus diperhatikan oleh guru. Prinsip tersebut antara lain: 

1. Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita dimulai melalui 

pengalaman baik secara inderawi maupun non inderawi. 

2. Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, 

karena itu perlu diungkap selama proses pembelajaran. Pengetahuan 

siswa yang diperoleh dari pengalaman itu perlu diungkap di setiap awal 

pembelajaran. 

3. Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten 

dengan pengetahuan para ilmuwan, pengetahuan yang anda miliki. 

Pengetahuan yang demikian anda sebut miskonsepsi. Anda perlu 

merancang kegiatan yang dapat membetulkan miskonsepsi ini selama 

pembelajaran. 

4. Setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi 

dengan konsep yang lain. Tugas sebagai guru IPA adalah mengajak 

siswa untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari itu ke 

dalam fakta, data, konsep, simbol, dan hubungan dengan konsep yang 

lain. 

5. IPA terdiri atas produk dan proses. Guru perlu mengenalkan kkedua 

aspek ini walaupun hingga kini masih banyak guru yang lebih senang 

menekankan pada produk IPA saja. Perlu diingat bahwa perkembangan 

IPA sangat pesat. 

6. Guru yang akan mengembangkan IPA sebagai proses, maka akan 

memasuki bidang yang disebut prosedur ilmiah. Guru perlu 

mengenalkan cara-cara mengumpulkan data, cara menyajikan data, cara 

mengolah data, serta cara-cara menarik kesimpulan. 

c. Hakikat IPA 

 Sejak ada peradaban manusia, orang lebih dapat mengadakan upaya 

untuk mendapatkan sesuatu dari alam sekitarnya. Mereka telah dapat 

membedakan hewan atau tumbuhan mana yang dapat dimakan. Mereka 

telah dapat menggunakan alat untuk mencapai kebutuhannya. Dengan 

menggunakan alat, mereka telah merasakan manfaat kemudahan-kemudahan 

untuk mencapai suatu tujuan. Kesemua itu menandakan bahwa mereka 

memperoleh pengetahuan dari pengalaman dan atas dorongan untuk dapat 



memenuhi kebutuhan. Berkat pengalaman pula, mereka mengenal beberapa 

macam tumbuhan yang dapat dijadikan obat dan bagaimana cara 

pengobatannya. 

 Mereka telah mampu pula untuk mengadakan pengamatan dan 

melakukan abstraksi. Dari pengamatan bahwa dengan cara menggosokkan 

tangan timbul kehangatan, maka timbul gagasan untuk menggosokan bambu 

sehingga ditemukan api. Mulai pengamatan terhadap objek disekitarnya, 

kemudian mereka mengarahkan pandangan ke objek yang lebih jauh seperti 

bulan, bintang, matahari. Akibatya, pengetahuan mereka lebih meluas. 

Tetapi pengetahuan mereka tetap dalam bentuk yang sederhana, diperoleh 

dengan cara berikir sederhana pula. 

 Dorongan ingin tahu yang telah terbentuk secara kodrati, telah 

mendorong mereka untuk mengagumi dan mempercayai adanya keteraturan 

di alam. Hal ini telah mendorong munculnya sekelompok orang ahli berfikir 

kemudian disebut ahli filsafat. Berkat mereka, pola berpikir manusia lebih 

sempurna dan penciptaan alat sudah menjadi kebutuhan. Pemikiran 

dilakukan secara terpola sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Dorongan 

tidak hanya karena ingin tahu tetapi telah meningkat untuk mencari 

kepuasan dan penggunaannya. 

 Penemuan mereka dapat diuji kebenarannya oleh orang lain sehingga 

dapat diterima secara unversal. Dengan demikian, dari pengetahuan 

berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Perolehan didapat melalui 

eksperimen, didukung oleh fakta, menggunakan metode berfikir yang 

sistematik sehignga dapat diterima secara universal. Ilmu pengetahuan yang 

diperoleh itu selanjutnya dinamakan produk. Sedangkan langkah-langkah 

yang dilakukan merupakan suatu proses. Dimulai dengan adanya masalah, 

kemudian berupaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan, mencari 

beberapa alternatif jawaban, memilih jawaban yang paling mungkin benar, 

melakukan eksperimen dan memperoleh kesimpulan. 

 Berdasarkan gambaran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), maka dapat disimpulkan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu kumpulan pengetahuan 

tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas 

pada gejala alam. 



 Perkembangan IPA telah melaku dengan cepat. Hal ini erat 

hubungannya dengan perkembangan teknologi. Perkembangan IPA 

memungkinkan teknologi berkembang. Perkembangan teknologi 

memberikan wahana yang memungkinkan IPA berkembang dengan pesat 

pula. Inilah salah satu ciri dari abad modem, dan pada abad modern kita 

sedang berada. 

 Tujuan pembelajaran IPA, ialah hanya untuk memahami penggetahuan 

tentang fakta-fakta, konsep IPA, tetapi untuk mengembangkan keterampilan, 

sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai pengetahuan itu. 

Dengan perkataan  lain, hasil belajar IPA bukan hanya sebagai produk, 

tetapi juga pengembangan proses. Keterampilan yang diharapkan ialah 

dinamakan keterampilan intelektual, atau disebut juga keterampilan proses. 

 Sesuai dengan tujuan pendidikan itu, maka belajar mempunyai makna 

sebagai proses yang menimbulkan suatu perubahan tingkah laku atau 

kecakapan mental yang bukan disebbakan oleh pertumbuhan psikologis atau 

pengaruh lain yang bersifat sementara. Dari sinilah sebenarnya sumber 

pengembangan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan IPA. Bagaimanapun pendekatan yang digunakan dan ataupun 

metode mengajar yang digunakan, kita harus tetap memperhatikan pola 

berfikir sesuai dengan metode ilmiah, agar berkembang juga sikap ilmiah. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan kembali langkah-langkah metode ilomiah 

seperti yang digambarkan pada diagram, beserta keterampilan intelektual 

apa yang dikembangkan, selama proses belajar mengajar berlangsung. 

 Perkembangan sosial yang cepat akibat perkembangan teknologi dan 

industrial sebenarnya mempersulit pemilihan konsep yang penting dan 

berguna. Tetapi tentunya kita harus menyajikan materi itu sesuai dengan 

struktur psikologis yang sesuai dengan perkembangan mental anak, 

sehingga memudahkan terbentuknya struktur pengetahuan yang diperoleh 

anak. 

 Sesuai dengan prinsip cara belajar siswa aktif, maka pemilihan metode 

itu harus berdasarkan pilihan metode mengajar yang akan meningkatkan 

derajat keaktifan siswa. Persoalan keterbatasan sumber belajar antara lain 

adalah lingkungan, perpustakaan, alat bantu mengajar, TV, radio, film, dan 

lain-lain. 



 Sumber belajar-sumber belajar tersebut dapat digunakan siswa untuk 

elajar aktif, didorong oleh motivasi keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar, dan oleh minat. Penggunaan alat-alat pendidikan untuk membantu 

proses belajar-mengajar sesuai dengan perkembangan teknik komunikasi, 

dinamakan teknologi pengajaran. 

 Penggunaan teknologi pengajaran tetap memerlukan keterlibatan guru 

dalam proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan memberi motivasi, 

penggunaan sumber belajar, memberi bantuan dan memperbaiki kesalahan 

yang dilakukan siswa. Guru harus berusaha agar terdapat keseimbangan 

antara waktu belajar mandiri, belajar kelompok, berdiskusi, dan memberikan 

informasi dengan menggunakan metode ceramah, ataupun melakukan 

demonstrasi. Kegiatan kelompok dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 

laboratorium. 

 Perlu diingat pula bahwa suatu metode mengajar yang baik tidak selalu 

memberikan hasil belajar yang baik untuk tiap anak. Hasil belajar seorang 

siswa masih tergantung pada bakat dan minatnya. Sikap dan minat terhadap 

pelajaran menentukan ketekunan siswa untuk belajar. Ketekunan inilah yang 

sebenarnya dapat menentukan keberhasilan belajar dalam waktu yang relatif 

singkat. Jadi faktor waktu dapat diperhitungkan dan digunakan secara 

efisien setelah kita dapat membiasakan belajar secara tekun. Sedangkan 

faktor minat dan sikap ini dapat dikembangkan kalau siswa diberi 

kesempatan untuk belajar secara aktif, disertai rasa gembira, dan tidak 

membosankan. Kebosanan ini dapat dihindari dengan cara menggunakan 

berbagai sumber belajar yang bervariasi, dan digunakan metode yang cocok, 

atau bervariasi pula. 

 Hasil belajar yang kurang baik, tentu saja akan mengakibatkan nilai 

yang diperoleh siswa tidak memuaskan. Perolehan nilai kurang ini akan 

menimbulkan perasaan bahwa pelajaran itu sulit. Ketidakpuasan yang 

berlebihan menimbulkan rada frustasi yang pada akhirnya menimbulkan 

kebencian terhadap mata pelajaran tersebut. Tetapi dilain pihak timbul 

anggapan bahwa pelajaran yang sulit itu adalah lebih berharga. Siswa yang 

berhasil dalam pelajaran tersebut dianggap mempunyai kelebihan dari yang 

lainnya. Sebaliknya bagi siswa yang tidak berhasil akan menimbulkan 

rendah diri dan perasaan bodoh. 



 Sesuai dengan prinsip pengajaran yang telah kita tentukan kita tetap 

harus berpegang pada metode ilmiah. Tiap langkah metode ilmiah harus 

dikuasai siswa. Melalui latihan secara bertahap siswa akan memperoleh dan 

mengembangkan setiap keterampilan intelektual. Melalui pendekatan 

konsep, para siswa berkesempatan untuk berlatih dan mengembangkan 

keterampilan. 

 Tiap pendekatan selalu berpangkal pada adanya masalah, untuk dan 

dengan memecahkan masalah. Karena itu ada yang menemukan metode 

pemecahan masalah (problem solving). Dilihat dari tujuannya maka hasil 

belajar harus merupakan suatu penemuan-penemuan konsep atau prinsip, 

yang dilakukan siswa. 

 Demikianlah usaha para pendidik untuk menyempurnakan proses 

belajar mengajar IPA, menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan 

ilmu dan teknologi, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. 

Kebermaknaan hasil belajar akhirnya tidak hanya ditentukan oleh sejumlah 

pengetahuan yang banyak, tetapi hasil belajar yang lebih bermakna, dilihat 

dari perkembangan struktur, kognitif, struktur efektif, dan nilai-nilai ilmiah. 

Nilai-nilai ilmiah menjadi sangat berperan dalam perkembangan 

kebudayaan bangsa, dalam zaman moderenisasi sebagai akibat dari 

perkembangan ilmu dan teknologi yang maju dengan sangat cepat. 

 Langkah lain yang tak kalah penting adalah, mengusahakan agar 

penemuan siswa lebih bermakna. Biasanya siswa cukup puas kalau semua 

tugasnya telah seleseai dikerjakan. Kepada siswa harus diberikan pengertian, 

untuk apa jawaban yang diperoleh, dan apa sebenarnya yang diperoleh itu. 

Alangkah baiknya kalau kepada siswa diberi informasi untuk memberikan 

penekanan terhadap penemuan siswa. Penemuan ini akan lebih bermakna 

lagi kalau siswa dapat mengkomunikasikan pada orang lain, termasuk 

temannya dan gurunya, dapat dalam bentuk diskusi. 

 Mendiskusikan hasil merupakan langkah untuk membuat penemuan 

siswa lebih bermakna. Kebermaknaan penemuan siswa dapat juga 

dinyatakan dalam bentuk apalikasi. Siswa dapat menggunakan hasil 

penemuannya untuk memecahkan masalah lain yang relevan. Kegiatan ini 

secara sederhana dapat dilakukan dalam bentuk latihan soal. Kemampuan 

siswa untuk menghubungkan penemuannya dengan pengetahuan lain yang 



diperolehnya, merupakan suatu pertanda adanya kebermaknaan atas 

penemuannya. 

 Sebagai hasil 70 kegiatan ini dapat berbentuk struktur konsep, bagan 

konsep, atau peta konsep. Jadi kebermaknaan pengetahuan yang diperoleh 

siswa dapat membentuk suatu struktur kognitif yang dapat dipergunakan 

untuk belajar lebih lanjut, dan dapat menimbulkan motivasi intrinsik untuk 

perkembangannya lebih lanjut. 

 Pengetahuan baru harus dapat disimpan dalam struktur kognitif 

individu. Informasi kadang-kadang diperlukan untuk melengkapi struktur 

kognitifnya. Informasi ini diperoleh dalam bentuk hafalan. Pengetahuan 

hafalan ini didistribusikan dalam struktur kognitif, sebagai pengganti konsep 

yang relevan. Informasi ini tidak membentuk ikatan dengan struktur 

kognitif. 

d. Ketercapaian Konsep 

 Menurut Nuryani R (2005: 51) konsep merupakan abstraksi yang 

menggambarkan ciri-ciri, karakter atau atribut yang sama dari sekelompok 

objek dari suatu fakta, baik merupakan suatu proes, peristiwa, benda atau 

fenomena di alam yang membeakannya dari kelompok lain. Konsep-konsep 

IPA sesuai dengan KTSP yang harus dikuasai oleh siswa SD kelas IV secara 

umum antara lain: ciri-ciri makhluk hidup, penggolongan makhluk hidup, 

lingkungan, benda, perubahan sifat benda, gerak, eneri, cuaca, bentuk 

permukaan bumi, dan sumber daya alam. 

 Proses belajar dan mengajar merupakan suatu langkah untuk 

membimbing siswa dalam menguasai suatu konsep dan sub konsepnya. 

Siswa dibimbing melalui metode mengajar dan media pembelajaran 

sehingga dapat menguasai konsep suatu pokok bahasan. Ketercapaian 

konsep merupakan konsep-konsep dalam Standar isi KTSP yang secara 

minimal harus dikuasai oleh siswa. Ketercapaian konsep dapat diukur 

melalui tes ketercapaian konsep kepada siswa. 

 Kemampuan siswa dapat digolongkan menjadi 3 ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Hasil belajar ranah kognitif 

berkaitan dengan penalaran dan mudah diamati dengan menggunakan tes. 

Menurut Gorman dalam Bambang Subali dan Paidi (2002 : 13) kemampuan 

seseorang meliputi kemampuan intelektual (aptitude) dan kemampuan 



psikomotor. Kemampuan intelektual mencakup produk dan proses. Adapun 

yang termasuk produk adalah fakta, konsep, dan struktur ilmu pengetahuan, 

sedangkan yang termasuk proses adalah kreativitas, pemecahan masalah, 

dan komprehensif. Pencapaian belajar atau hasil belajar diperoleh setelah 

melakukan suatu program pembelajaran. Penilaian atau evaluasi hasil 

belajar siswa merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

1.1.3 Metode Pembelajaran 

 Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk 

melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari 

pendidik dan peserta didik untuk slaing berinteraksi dalam melakukan suatu 

kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan 

pengajaran tercapai. Agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah 

dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa 

metode mengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar. Beberapa metode 

mengajar pembelajaran IPA. 

a. Metode Ceramah (Preaching Method) 

 Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan 

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah 

siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah, (2000). 

Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling 

ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam 

mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan 

daya beli dan paham siswa. Beberapa kelemahan metode ceramah adalah: 

1) Membuat siswa pasif. 

2) Mengandung unsur paksaan kepada siswa. 

3) Mengandung daya kritis siswa. 

4) Anak didik yang lebih tanggap dari visi visual akan menjadi rugi dan 

anak didik yang lebih tanggap auditnya dapat lebih besar menerimanya. 

5) Sukar mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar anak didik. 

6) Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

7) Bila terlalu lama membosankan. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000). 

Beberapa kelebihan metode ceramah adalah: 



1) Guru mudah menguasai kelas. 

2) Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar. 

3) Dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar. 

4) Mudah dilaksanakan (Syaiful Bahri Djamarah, 2000). 

b. Metode diskusi (Discussion method) 

 Muhibbin Syah (2000), mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah 

metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan 

masalah (problem solving). Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi 

kelompok (group discussion) dan resitasi bersama (socialized recitation). 

Kelebihan metode diskusi sebagai berikut: 

1) Menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahka dengan 

berbagai jalan. 

2) Menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling 

mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh 

keputusan yang lebih baik. 

3) Membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain 

sekalipun berbeda dengan pendapatnya dan membiasakan bersikap 

toleransi. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000). 

Kelemahan metode diskusi sebagai berikut: 

1) Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. 

2) Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. 

3) Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. 

4) Biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal (Syaiful 

Bahri Djamarah, 2000). 

c. Metode demontrasi (Demonstration method) 

 Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan 

dengan bahan pelajaran. Syaiful Bahri Djamarah, (2000).  

Kelebihan metode demonstrasi sebagai berikut: 

1) Membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses 

atau kerja suatu benda. 

2) Memudahkan berbagai jenis penjelasan. 



3) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki 

melalui pengamatan dan contoh kokret, dengan menghadirkan obyek 

sebenarnya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000). 

Kelemahan metode demonstrasi sebagai berikut: 

1) Anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan 

dipertunjukkan. 

2) Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 

3) Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang 

menguasai apa yang didemonstrasikan (Syaiful Bahri Djamarah). 

d. Metode ceramah plus 

 Metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan 

lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabung dengan metode 

lainnya. Dalam hal ini penulis akan menguraikan tiga macam metode 

ceramah plus yaitu: 

1) Metode ceramah plus tanya jawab dan tugas (CPTT) 

Metode ini adalah metode mengajar gabungan antara ceramah dengan 

tanya jawab dan pemberian tugas. 

2) Metode ceramah plus diskusi dan tugas (CPDT) 

Metode ini dilakukan secara tertib sesuai dengan urutan 

pengkombinasiannya, yaitu pertama guru menguraikan materi pelajaran, 

kemudian mengadakan diskusi, dan akhirya memberi tugas. 

3) Metode ceramah plus demonstrasi dan latihan (CPDL) 

Metode ini adalah merupakan kombinasi antara kegiatan menguraikan 

materi pelajaran dengan kegiatan memperagakan dan latihan (drill). 

e. Metode resitasi (Recitation method) 

 Metode resitasi adalah suatu metode mengajar di mana siswa 

diharuskan membuat resume dengan kalimat. Kelebihan metode resitasi 

sebagai berikut: 

1) Pengetahuan yang anak didik peroleh dari hasil belajar sendiri akan 

dapat diingat lebih lama. 

2) Anak didik berkesempatan memupuk perkembangan dan keberanian 

mengambil inisiatif, bertanggung jawab dan berdiri sendiri (Syaiful 

Bahri Djamarah, 2000). 

Kelemahan metode resitasi sebagai berikut: 



1) Terkadang anak didik melakukan penipuan di mana anak didik hanya 

meniru hasil pekerjaan temannya tanpa mau bersusah payah 

mengerjakan sendiri. 

2) Terkadang tugas dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan. 

3) Sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individual (Syaiful 

Bahri Djamarah, 2000). 

f. Metode percobaan (Experimental method) 

 Metode percobaan adalah metode pemberian kesempatan kepada anak 

didik perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses atau 

percobaan. Syaiful Bahri Djamarah, (2000). Metode percobaan adalah suatu 

metode mengajar yang menggunakan tertentu dan dilakukan lebih dari satu 

kali. Misalnya di Laboratorium. Kelebihan metode percobaan sebagai 

berikut: 

1) Metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau 

kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima 

kata guru atau buku. 

2) Anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi 

eksplorasi (menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi. 

3) Dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa 

terborosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. 

Kekurangan metode percobaan sebagai berikut: 

1) Tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik 

berkesempatan mengadakan eksperimen. 

2) Jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus 

menanti untuk melanjutkan pelajaran. 

3) Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan 

teknologi. 

g. Metode Karya Wisata 

 Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang 

terlebih dahulu oleh pendidik dan diharpakan siswa membuat laporan dan 

didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lain serta didampingi oleh 

pendidik, yang kemudian dibukukan.  

 



Kelebihan metode karyawa wisata sebagai berikut: 

1) Karyawisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang 

memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. 

2) Membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan 

kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. 

3) Pengajaran dapat lebih merangsang kreatifitas anak. 

Kekurangan metode karyawisata sebagai berikut: 

1) Memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. 

2) Memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. 

3) Dalam karyawisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada 

tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan. 

4) Memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerak 

anak didik di lapangan. 

5) Biayanya cukup mahal. 

6) Memerlukan tanggungjawab guru dan sekolah atas kelancaran 

karyawisata dan keselamatan anak didik, terutama karyawisata jangka 

panjang dan jauh. 

h. Metode latihan keterampila (Drill method) 

 Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar, di mana 

siswa diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara 

membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa 

manfaatnya dan sebagainya. Kelebihan metode latihan keterampilan sebagai 

berikut: 

1) Dapat untuk memperoleh kecakapan motoris, seperti menulis, 

melafalkan huruf, membuat dan menggunakan alat-alat. 

2) Dapat untuk memperoleh kecakapan mental, seperti dalam perkalian, 

penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda/ simbol, dan 

sebagainya. 

3) Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan 

pelaksanaan. 

Kekurangan metode latihan keterampilan sebagai berikut: 

1) Menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena anak didik lebih 

banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari 

pengertian. 



2) Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. 

3) Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang 

merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. 

4) Dapat menimbulkan verbalisme. 

i. Metode mengajar beregu (Team teaching method) 

 Metode mengajar beregu adalah suatu metode mengajar di mana 

pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. 

Biasanya salah seorang pendidik ditunjuk sebagai koordinator. Cara 

pengujiannya, setiap pendidik membuat soal, kemudian digabung. Jika ujian 

lisan maka setiap siswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan tim 

pendidik tersebut. 

j. Metode mengajar sesama teman (Peer teaching method) 

 Metode mengajar sesama teman adalah suatu metode mengajaryang 

dibantu oleh temannya sendiri. 

k. Metode pemecahan masalah (Problem solving method) 

 Metode ini adalah suatu metode mengajar yang mana siswanya diberi 

soal-soal, lalu diminta pemecahannya. 

l. Metode perancangan (projeck method) 

 Yaitu suatu metode mengajar di mana pendidik harus merancang suatu 

proyek yang akan diteliti sebagai obyek kajian. 

m. Metode Bagian (Teileren method) 

 Yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian-sebagian, 

misalnya per ayat kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya yang tentu 

saja berkaitan dengan masalahnya. 

n. Metode Global (Ganze method) 

 Yaitu suatu metode mengajar di mana siswa disuruh membaca 

keseluruhan materi, kemudian siswa meresume apa yang dapat mereka serap 

atau ambil intisari dari materi tersebut. 

o. Metode Discovery 

 Salah satu metode mengajar  yang akhir-akhir ini banyak digunakan di 

sekolah-sekolah yang sudah maju adalah metode discovery, hal itu 

disebabkan karena metode discovery ini: (a) Merpuakan suatu cara untuk 

mengembangkan cara belajar siswa aktif, (b) Dengan menemukan sendiri, 

menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama 



dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa, (c) Pengertian yang 

ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan 

mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain, (d) Dengan 

menggunakan strategi penemuan, anak belajar menguasai salah satu metode 

ilmiah yang akan dapat dikembangkannya sendiri, (e) Dengan metode 

penemuan ini juga, anak belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan 

probela yang dihadapi sendiri, kebiasaan ini akan ditransfer dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

p. Metode inquiry 

 Metode Inquiry adalah metode yang mampu mengiring peserta didik 

untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry 

menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar yang aktif (Mulyasa, 

2003:234). 

 

 

 

 

1.1.4 Metode Demonstrasi 

a. Pengertian Metode Demonstrasi 

 Metode demonstrasi adalah suatu penyajian yang dipersiapkan secara 

teliti untuk mempertontonkan dan mempertunjukkan yaitu sebuah tindakan 

atau prosedur yang digunakan. Metode ini disertai dengan penjelasan, 

ilustrasi, dan pernyataan lisan (oral) atau peragaan (visual) secara tepat. Dari 

batasan ini, nampak bahwa metode ini ditandai kesengajaan untuk 

mempertunjukkan tindakan atau penggunaan prosedur yang disertai 

penjelasan,  ilustrasi, atau pernyataan secara lisan maupun visual. 

 Metode demonstrasi adalah adanya seorang guru, orang luar yang 

diminta, atau siswa memperlibatkan suatu proses kepada seluruh kelas 

(Winarno dan Djuniarto, R, Eko, 2003). Batasan yang dikemukakan 

Winarno memberikan kepada kita, bahwa untuk mendemonstrasikan atau 

memperagakan tidak harus dilakukan oleh guru sendiri dan yang 

didemonstrasikan adalah suatu proses. 

 Dengan memperdulikan batasan metode demonstrasi seperti 

dikemukakan oleh Cardfile dalam Winarno, maka dapat dikemukakan 



bahwa metode demonstrasi merupakan format interaksi belajar-mengajar 

yang sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan, proses, atau 

prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh siswa 

atau sebagian siswa. Dengan batasan metode demonstrasi ini, menunjukkan 

adanya tuntutan kepada guru untuk merencanakan penerapannya, 

memperjelas demonstrasi oral maupun visual, dan menyediakan peralatan 

yang diperlukan. 

b. Tujuan Penerapan Metode Demonstrasi 

 Metode demonstrasi barangkali lebih sesuai untuk mengajarkan 

keterampilan tangan ini di mana gerakan-gerakan jasmani dan gerakan-

gerakan dalam memegang sesuatu benda akan dipelajari, ataupun untuk 

mengajar hal-hal yangbersifat rutin. Dengan kata lain, metode demonstrasi 

bertujuan untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan fisik daripada 

keterampilan-keterampilan intelektual. Metode demonstrasi dapat 

dipergunakan untuk: 

1) Mengajar siswa tentang bagaimana melakukan sebuah tindakan atau 

menggunakan suatu prosedur atau produk baru. 

2) Meningkatkan kepercayaan bahwa suatu prosedur memungkinkan bagi 

siswa melakukannya. 

3) Meningkatkan perhatian dalam belajar dan penggunaan prosedur. (Canei 

dalam Modjiono dan Dimyati 1992:38). 

 Sedangkan Winarno mengemukakan bahwa tujuan penerapan metode 

demonstrasi adalah: 

1) Mengajarkan  suatu proses, misalnya proses pengaturan, proses 

pembuatan, proses kerja. Proses mengerjakan dan menggunakan. 

2) Menginformasikan tentang bahan yang diperlukan untuk membuat 

produk tertentu. 

3) Mengetengahkan cara kerja 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka tujuan penerapan metode 

demonstrasi dapat diidentifikasi tujuan penerapan metode demonstrasi  yang 

mencakup: 

1) Mengajar siswa tentang suatu tindakan, proses atau prosedur 

keterampilan-keterampilan fisik/motorik. 



2) Mengembangkan kemampuan pengamatan pendengaran dan penglihatan 

para siswa secara bersama-sama. 

3) Mengkonkretkan informasi yang disajikan kepada para siswa. 

 

 

 

c. Keunggulan dan kelemahan metode demonstrasi 

 Dengan mempertunjukkan atau memperagakan suatu tindakan, proses, 

atau prosedur, maka metode demonstrasi memiliki keunggulan-keunggulan 

sebagai berikut: 

1) Memperkecil kemungkinan salah bila dibandingkan kalau siswa hanya 

membaca atau mendengar penjelasan saja, karena demonstrasi 

memberikan gambaran konkret yang memperjelas perolehan belajar 

siswa dari hasil pengamatannya. 

2) Memungkinkan para siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan 

demonstrasi, sehingga memberi kemungkinan yang besar bagi para 

siswa memperoleh pengalaman-pengalaman langsung. Peluang 

keterlibatan siswa memberikan kesempatan siswa mengembangkan 

kecakapannya dan memperoleh pengakuan dan penghargaan dari teman-

temannya. 

3) Memudahkan pemusatan perhatian siswa kepada hal-hal yang dianggap 

penting, sehingga para siswa akan benar-benar memberikan perhatian 

khusus kepada hal tersebut. Dengan kata lain, perhatian siswa lebih 

mudah dipusatkan kepada proses belajar dan tidak tertuju kepada yang 

lain. 

4) Memungkinkan para siswa mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang 

belum mereka ketahui selama demonstrasi berjalan, jawaban dari 

pertanyaan dapat disampaikan oleh guru pada saat itu pula. 

 Di samping memiliki sejumlah keunggulan, penggunaan metode 

demonstrasi juga memiliki beberapa kelemahan kekurangan metode 

demonstrasi, diantaranya: 

1) Demonstrasi akan menjadi metode yang kurang tepat apabila alat-alat 

yang didemonstrasikan tidak memadai atau tidak sesuai kebutuhan. 



2) Demonstrasi menjadi kurang efektif apabila tidak diikuti dengan sebuah 

aktivitas di mana siswa sendiri dapat ikut bereksperimen dan tidak dapat 

menjadikan aktivitas itu sebagai pengalaman yang berharga. Tidak 

semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. 

d. Langkah-langkah Metode Demonstrasi 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran metode demonstrasi ada langkah-

langkah yang harus dilakukan agar pembelajaran dapat berhasil. Beberapa 

petunjuk penggunaan metode demonstrasi: 

1) Perencanaan: 

a) Menentukan tujuan demonstrasi hal ini tergantung dengan mata 

pelajaran yang akan dipelajari. 

b) Menetapkan langkah-langkah pokok demonstrasi sesuai dengan mata 

pelajaran yang akan dipelajari. 

c) Menyiapkan alat-alat yang diperlukan. 

2) Pelaksanaan: 

a) Mengusahakan agar demonstrasi dapat diikuti dan diamati oleh 

seluruh siswa. 

b) Menumbuhkan sikap krisis pada siswa sehingga terjadi tanya jawab, 

dan diskusi tentang masalah yang sedang dibahas. 

c) Memberi kesempatan pada setiap siswa untuk mencoba sehingga 

siswa merasa yakin tentang suatu proses pembelajaran. 

d) Membuat penilaian dari kegiatan siswa dalam demonstrasi. 

3) Tindak lanjut 

a) Pemberian tugas kepada siswa 

b) Penilaian terhadap laporan hasil demonstrasi 

 Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan 

bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau 

caranya melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. 

Demonstrasi dapat digunakan pada semua mata pelajaran. Dalam 

pelaksanaan demonstrasi guru harus sudah yakin bahwa seluruh siswa dapat 

memperhatikan dan mengamati terhadap objek yang akan didemonstrasikan. 

Sebelumnya proses demonstrasi guru sudah mempersiapkan alat-alat yang 

digunakan dalam demonstrasi tersebut. 



 Guru dituntut menguasai bahan pelajaran seta mengorganisasi kelas, 

jangan smapai guru terlena dengan demonstrasinya tanpa memperhatikan 

siswa secara menyeluruh. Ada beberapa karakteristik metode mengajar 

demonstrasi dan bagaimana hubungannya dengan pengalaman belajar siswa. 

 Karakteristik, pengalaman belajar, keunggulan, dan ketrampilan 

metode demonstrasi: 

1) Prosedur metode demonstrasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran 

adalah: 

a) Mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

b) Memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan. 

c) Pelaksanaan demonstrasi bersramaan dengan perhatian dan peniruan 

dari siswa. 

d) Penguatan (diskusi, tanya jawab, dan atau latihan) terhadap hasil 

demonstrasi. 

e) Keesimpulan. 

2) Kemampuan guru yang perlu diperhatikan dalam menunjang 

keberhasilan demonstrasi diantaranya: 

a) Mampu secara proses tentang topik yang dipraktekkan. 

b) Mampu mengelola kelas, menguasai siswa secara menyeluruh. 

c) Mampu menggunakan alat bantu yang digunakan. 

d) Mampu melaksanakan penilaian proses. 

3) Kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan untuk 

menunjang demonstrasi, diantaranya adalah: 

a) Siswa memiliki motivasi, perhatian dan minat terhadap topik yang 

didemonstrasikan. 

b) Memahami tentang tujuan/maksud yang akan didemonstrasikan. 

c) Mampu mengamati proses yang dilakukan oleh guru. 

d) Mampu mengidentifikasi kondisi dan alat yang digunakan dalam 

demonstrasi. 

e. Penerapan Metode Demonstrasi 

 Penerapan Metode Demonstrasi dalam meningkatkan pemahaman 

siswa sebelum mengajar atau pembelajaran dilaksanakan, seorang guru 

harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menentukan 



konsep materi yang akan dipelajari siswa, mencari dan merumuskan 

masalah yang sesuai dengan konsep tersebut, serta merencanakan strategis 

pembelajaran yang cocok. 

 Mengacu dari metode yang dipergunakan, maka selama proses 

kegiatan belajar mengajar siswa dapat memusatkan perhatiannya pada 

pokok bahasan yang akan didemonstrasikan, siswa memperoleh pengalaman 

yang dapat membentuk ingatan yang kuat, siswa terhindar dari kesalahyan 

dalam mengambil suatu kesimpulan, pertanyaan-pertanyaan yang timbul 

dapat dijawab sendiri oleh siswa pada saat dilaksanakannya demonstrasi, 

apabila terjadi keraguan siswa dapat menanyakan secara langsung kepada 

guru, kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki karena 

langsung diberikan contoh konkretnya. 

 Menurut Basyirudin Usman (2002:46) menyatakan bahwa keunggulan 

dari metode demonstrasi adalah perhatian siswa akan dapat terpusat 

sepenuhnya pada pokok bahasan yang akan didemonstrasikan, memberikan 

pengalaman praktis yang dapat membentuk ingatan yang kuat dan 

keterampilan dalam berbuat, menghindarkan kesalahan siswa dalam 

mengambil suatu kesimpulan, karena siswa mengamati secara langsung 

jalannnya demonstrasi yang dilakukan. 

 Adapun menurut Syaiful Bahri Djamara (2000:56) menyatakan bahwa 

keunggulan metode demonstrasi adalah membantu anak didik memahami 

dengan jelas jalannya suatu atau kerja suatu kegiatan pembelajaran, 

memudahkan berbagai jenis penjelasan, kesalahan-kesalahan yang terjadi 

dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret 

dengan menghadirkan objek sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas maka 

penggunaan metode demonstrasi diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa pada pokok bahasan perubahan bentuk benda ratusan, 

puluhan dan satuan. Adapun prosedur demonstrasi yang harus dilakukan 

dalam pembelajaran, dalam hal ini untuk meningkatkan pemahaman pada 

pelajaran IPA pada pokok bahasan perubahan bentuk benda adalah: 

a) Mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

b) Memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan. 

c) Pelaksanaan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dan peniruan dari 

siswa. 



d) Penguatan (diskusi, tanya jawab, dan latihan) terhadap demonstrasi. 

 

 

1.1.5 Media Pembelajaran 

 Media merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat 

menciptakan kondisi belajar yang merangsang siswa agar mau belajar, sehingga 

proses belajar mengajar dapat efektif dan efisien. Di bawah ini akan diuraikan 

pengertian media pengajaran dan jenis-jenis media pengajaran sebagai berikut: 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

 Sebagai salah satu komponen yang dapat menentukan keberhasilan 

proses pembelajaran, adalah media pengajaran, karena media pengajaran 

merupakan alat bantu menyampaikan informasi. Arif S. sadiman (1990 : 6) 

mengatakan bahwa “media adalah berasal dari bahasa lain dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar.” H. 

Mohamad Ali (1992:89) berpendapat bahwa “media pengajaran diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses 

belajar.” 

 Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas dapat dirangkum bahwa 

media pengajaran adalah sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk 

menyampaikan pesan atau informasi yang dapat berupa alat bantu dalam 

proses pembelajaran yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

pada diri siswa. 

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

 Jenis media bermacam-macam, untuk itu sebelum menggunakan media 

tersebut perlu dikenali dan dipahami media mana yang dapat digunakan 

untuk materi tertentu yang akan dipelajari dalam suatu proses pembelajaran. 

Selain media-media yang disebutkan di atas masih banyak jenis-jenis media 

lain yang belum disebutkan.  

Media-media tersebut adalah: 

1) Alat visual dua dimensi pada bidang yang tidak transparan meliputi 

gambar yang diproyeksikan, grafis, diagram, bagan, pita, poster, gambar 

hasil cetak miring, foto gambar sederhana dengan garis dan lengkung; 



2) Berbagai visual tiga dimensi yang meliputi benda asli, metode barang 

contoh, mack up, diorama, pameran dan bak pasir; 

3) Berbagai macam papan, papan tulis, papan magnet dan peragaan; 

4) Alat-alat audio, type recorder dan radio; 

5) Alat-alat audio visual, murni, film suara, demonstrasi dan widyawisata 

(A Tabrani Rusyan, 1993; 93). 

 Di samping itu, sebelum digunakan sangat perlu dipahami cri-ciri 

bahan media agar tidak mengalami hambatan dalam penerapannya sehingga 

proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam 

penelitian ini akan digunakan media benda asli sebagai alat perantara dalam 

penyampaian pesan. 

c. Jenis-jenis sumber belajar yang ada di lingkungan 

 Pada bagian sebelumnya, kita telah mengenal adanya dua jenis sumber 

belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang (by design resources) dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan (by utility resources). Berbagai benda 

yang terdapat di lingkungan kita dapat kita kategorikan ke dalam jenis 

sumber belajar yang dimanfaatkan (by design resources) ini. Dibanding 

dengan jenis sumber belajar yang dirancang, jenis sumber belajar yang 

dimanfaatkan ini jumlah dan macamnya jauh lebih banyak. 

 Pembelajaran yang efektif perlu didukung oleh penggunaan media 

pembelajaran. Selain berfungsi sebagai alat bantu bagi guru dalam 

mengajar, media pembelajaran juga dapat menjadi alat bantu bagi siswa agar 

siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang dipelajari. Untuk 

meningkatkan hasil belajar, maka media pembelajaran perlu dijadikan 

sebagai sumber belajar bagi siswa, termasuk di dalamnya adalah media 

lingkungan sekitar sebagai media dan sekaligus sumber belajar. 

 Berdasarkan beberapa pendapat para praktisi pendidikan menjadikan 

lingkungan sebagai media dan sumber belajar para siswa dapat dioptimalkan 

dalam proses pengajaran untuk memperkaya bahan dan kegiatan belajar 

siswa di sekolah. Sehingga siswa tidak hanya membayangkan satu obyek di 

pelajarinya, akan tetapi akan mengetahui wujud asli dari obyek yang 

dipelajari sehingga dapat lebih mengetahui dan memahami obyek tersebut. 

Menurut Arsyad (2002) prosedur belajar untuk memanfaatkan lingkungan 

sebagai media dan sumber belajar ditempuh melalui beberapa cara antara 



lain survei, berkemah, karyawisata pendidikan, praktek lapangan, pelayanan 

pada masyarakat, manusia sumber. Dengan demikian secara umum media 

pembelajaran yang berasal dari lingkungan dapat berupa lingkungan sosial, 

lingkungan alam, dan lingkungan buatan. 

 Pembelajaran yang menjadikan objek lingkungan sebagai media tentu 

membutuhkan perencanaan pembelajaran khusus, di mana terdapat beberapa 

hal yang perlu dipertimbangkan termasuk kesesuaian tujuan pembelajaran 

yang akan di capai dengan lingkungan yang akan disurvei atau dijadikan 

objek media pembelajaran. 

 Agar penggunaan lingkungan sebagai media dan sumber belajar 

berhasil baik hendaknya dipersiapkan secara seksama melalui tiga tahapan 

kegiatan yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Dalam setiap 

tahapan di atas hendaknya dilibatkan guru dan siswa sehingga semua 

kegiatan belajar dan pemanfaatan lingkungan belajar menjadi tanggung 

jawab para siswa itu sendiri. 

 Masih banyak orang beranggapan bahwa media pembelajaran selalu 

terkait dengan teknologi tinggi, elektronika, digital dan biaya mahal 

contohnya yang kita kenal sebagai media pembelajaran adalah media cetak, 

transparansi, audio, slide suara, video, multimedia interaktif, e-learning. 

Namun sesungguhnya hal tersebut merupakan pemikiran yang sempit dalam 

memaknai arti ari sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri 

dari berbagai macam jenis, dari media pembelajaran yang sederhana dan 

murah hingga media pembelajaran yang canggih dan mahal. Dari mulai 

rakitan pabrik hingga buatan tangan para guru itu sendiri, bahkan ada pula 

yang telah disediakan oleh alam di lingkungan sekitar kita yang dapat 

langsung digunakan sebagai media pembelajaran. 

 Atas dasar pemahaman tersebut di atas maka diharapkan tidak ada lagi 

argumentasi yang muncul dikalangan para guru untuk tidak dapat 

menggunakan alat peraga oleh karena biayanya mahal. Begitu banyak 

lingkungan di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai media alat peraga 

tanpa perlu biaya mahal. Beberapa benda di lingkungan kita dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar, baik yang dimanfaatkan secara 

langsung (by utility resources), ataupun yang dirancang terlebih dahulu (by 

design resources) dan dapat pula dengan cara rekayasa media. 



 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) lingkungan diartikan 

sebagai bulatan yang melingkupi (melingkari). Pengertian lainnya yaitu 

sekalian yang terlingkari di suatu daerah. Dalam kamus Bahasa Inggris 

peristilahan lingkungan ini cukup beragam diantaranya ada istilah circle, 

area, surroundings, sphere, domain, range, dan environment, yang artinya 

kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di 

sekitar atau sekeliling. Dalam literatur lain disebutkan bahwa lingkungan itu 

merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk 

hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik (makhluk 

hidup), abiotik (benda mati) dan budaya manusia. Lingkungan yang ada di 

sekitar anak-anak kita merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang 

berkualitas. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah 

terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja untuk 

kepentingan pendidikan. 

 Sumber belajar lingkungan ini akan semakin memperkaya wawasan 

dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas oleh empat 

dinding kelas. Selain itu, kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat 

mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca 

inderanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Kegiatan 

belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab lingkungan 

menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan. 

Kegemaran belajar sejak usia dini merupakan modal dasar yang sangat 

diperlukan dalam rangka penyiapan masyarakat belajar (learning societes) 

dan sumber daya manusia di masa mendatang. Begitu banyaknya nilai dan 

manfaat yang dapat diraih dari lingkungan sebagai sumber belajar dalam 

pendidikan, bahkan hampir semua tema kegiatan dapat dipelajari dari 

lingkungan. Namun demikian, diperlukan adanya kreativitas dan jiwa 

inovatif dari para guru untuk dapat memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar. 

 Jika pada saat belajar di kelas anak diperkenalkan oleh guru mengenai 

tanaman padi, dengan memanfaatkan lingkungan persawahan, anak akan 

dapat memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi. Dalam pemanfaatan 

lingkungan tersebut guru dapat membawa kegiatan-kegiatan yang biasanya 



dilakukan di dalam ruangan kelas ke alam terbuka dalam hal ini lingkungan. 

Namun jika guru menceritakan kisah tersebut di dalam ruangan kelas, 

nuansa yang terjadi di dalam kelas tidak akan sealamiah seperti hanya jika 

guru mengajak anak untuk memanfaatkan lingkungan. 

Artinya belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas namun juga di luar 

ruangan kelas dalam hal ini lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial, budaya, 

perkembangan emosional serta intelektual. Anak-anak belajar melalui 

interaksi langsung dengan benda-benda atau ide-ide. Lingkungan 

menawarkan kepada guru kesempatan untuk menguatkan kembali konsep-

konsep sepreti warna, angka, bentuk dan ukuran. Memanfaatkan lingkungan 

pada dasarnya adalah menjelaskan konsep-konsep tertentu secara alami. 

Konsep warga yang diketahui dan dipahami anak di dalam kelas tentunya 

akan semakin nyata apabila guru mengarahkan anak-anak untuk melihat 

konsep secara nyata yang ada pada lingkungan sekitar. 

d. Keuntungan memanfaatkan media lingkungan 

 Memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran memiliki 

banyak keuntungan. Berapa keuntungan tersebut antara lain: 

1) Menghemat biaya, karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di 

lingkungan. 

2) Memberikan pengalaman yang riil kepada siswa, pelajaran menjadi lebih 

konkrit, tidak verbalistik. 

3) Karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan siswa, maka 

benda-benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

siswa. Hal ini juga sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual 

(contextual learning). 

4) Pelajaran lebih aplikatif, materi belajar yang diperoleh siswa melalui 

media lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan 

langsung, karena siswa akan sering menemui benda-benda atau peristiwa 

serupa dalam kehidupannya sehari-hari. 

5) Media lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

Dengan mdia lingkungan, siswa dapat berinteraksi secara langsung 

dengan benda, lokasi atau peristiwa sesungguhnya secara alamiah. 



6) Lebih komunikatif, sebab benda dan peristiwa yang ada di lingungan 

siswa biasanya mudah dicerna oleh siswa, dibandingkan dengan media 

yang dikemas (didesain). 

 Dengan memahami berbagai keuntungan tersebut, seharusnya kita 

dapat tergugah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lingkungan di 

sekitar kita untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Lingkungan kita 

menyimpan berbagai jenis sumbe dan mdia belajar yang hampir tak terbatas. 

Lingkungan dapat kita manfaatkan sebagai sumber belajar untuk berbagai 

mata plajaran. Kita tinggal memilihnya berdasarkan prinsip-prinsip atau 

kriteria pemilihan media dan menyesuaikannya dengan tujuan, karakteristik 

siswa dan topik pelajaran yang akan kita ajarkan. 

 

1.1.6 Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Tjutju Aisah dalam Skripsinya yang 

berjudul, “Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Dalam Pembelajaran IPA Tentang Energi Panas dan Bunyi Di kelas 4 

SDN Babakan 3 Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2011/2012” Menunjukkan hubungan yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang dilaksanakan di kelas 4 SDN Babakan 3 Kecamatan Babakan Ciparay 

Kota Bandung Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012. Penelitian ini terdiri dari 

dua siklus dengan waktu kurang lebih 2 minggu, dengan setiap siklus penelitian 

melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

 Dari hasil penelitian Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran IPA dengan 

menerapkan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini 

ditunjukkan oleh perolehan nilai rata-rata pada siklus I sebesar 68, siklus II 

sebesar 73,66 dan pada siklus III sebesar 86,43. Serta pencapaian KKM pada 

siklus I sebesar 56,66%, siklus II 76,66% dan siklus III 90%. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA pada kelas 4 semester I SD Negeri 19 Harapan Jaya Distrik Misool Selatan 

Kabupaten Raja Ampat Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat 

meningkatkan hasil belajar. 



 

1.1.7 Kerangka Pikir 

 Pelaksanaan pembelajaran di SDN 19 Harapan Jaya Distrik Misool 

Selatan Kabupaten Raja Ampat pada pelajaran IPA tentang daur hidup hewan 

bertelur kurang dipahami, serta siswa masih kesulitan dalam mengerti materi 

pembelajaran. Hal ini disebabkan guru masih menggunakan metode 

konvensional berupa ceramah. Akibatnya hasil belajar siswa rendah. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti melakukan tindakan 

pembelajaran. Metode pembelajaran demonstrasi menggunakan benda sekitar 

merupakan tindakan yang dipilih untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pelajaran IPA. Diharapkan dengan penggunaan metode demonstrasi hasil 

belajar siswa akan meningkat. Adapun kerangka pikirnya dari penelitian ini 

dapat digambarkan dalam skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 
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1.1.8 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan dalam penelitian ini 

adalah melalui metode demonstrasi dengan mdia benda sekitar dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA tentang daur hidup hewan bertelur siswa kelas 4 

Semester I SDN 19 Harapan Jaya Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


