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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hasil Belajar 

Menurut pendapat Nana Sudjana (2004: 22) menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan 

menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang disusun secara 

terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. 

Menurut pendapat Hamalik (2002 : 155) menyatakan bahwa 

hasil belajar adalah tampak terjadinya suatu perubahan tingkah laku 

pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan 

pengetahuan sikap dan ketrampilan. Perubahan dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, sikap tidak sopan menjadi sopan. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2005), ”Hasil belajar 

merupakan suatu hasil yang diperoleh siswa dalam mengikuti proses 

pengajaran yang dilakukan oleh guru”. Sehingga hasil belajar 

merupakan gambaran umum mengenai besarnya tingkat penguasaan 

dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan. 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah tampak terjadinya suatu perubahan tingkah 

laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan 

pengetahuan sikap dan ketrampilan. Perubahan belajar juga dapat 

dilihat dari hasil belajar yang berupa tes/evaluasi. Hasil belajar yang 

penulis amati berupa nilai evaluasi disetiap akhir pembelajaran, 

sehingga siswa dikatakan berhasil apabila hasil tes diatas KKM atau 

sama dengan KKM yang telah ditentukan yaitu sebesar 75. 
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Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, maka guru harus 

membuat soal evaluasi yang baik pula. Berikut langkah-langkah 

menyusun kisi-kisi soal Menurut Wardani Naniek Sulistya, dkk 

(2009) yaitu: 

1. Jenis asesmen yang digunakan 

Pemilihan jenis asesmen berhubungan erat dengan jumlah 

sampel materi yang dapat diukur, tingkat kognitif yang akan 

diukur, jumlah peserta tes serta jumlah butir tes yang akan dibuat, 

dan juga sangat terkait  dengan tujuan pembelajaran yang akan 

diukur. 

2. Jenjang kemampuan berpikir yang ingin dicapai. 

Setiap kompetensi mempunyai mempunyai penekanan 

kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir 

siswa. Indikator perilaku dalam kisi-kisi merupakan pedoman 

dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Untuk merumuskan 

indikator dengan tepat, guru harus memperhatikan materi yang 

akan diujikan, indikator pembelajaran, kompetensi dasar dan 

standar kompetensi. 

3. Sebaran tingkat kesukaran butir soal 

Dalam menentukan sebaran tingkat kesukaran butir soal 

dalam set soal, harus memperhatikan interprestasi hasil tes mana 

yang akan dipergunakan, interprestasi hasil tes lebih kepada 

ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. 

4. Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan tes. 

Lamanya waktu tes merupakan faktor pembatas yang harus 

diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Lamanya waktu tes 

(misalnya 90 menit) akan membawa konsekuensi kepada jumlah 

butir soal yang harus dibuat. 
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5. Pemilihan sampel materi 

Pemilihan sampel atau contoh materi yang akan ditulis butir 

soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan 

pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. 

6. Penentuan jumlah butir soal 

Penetuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali tes 

tergantung pada beberapa hal, antara lain tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses 

berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam 

set tes tersebut. 

Dari uraian tentang pengukuran hasil belajar yang telah di 

uraikan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengukur hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan 

menggunakan tes formatif yang dilaksanakan dalam setiap akhir 

pertemuan. 

Menurut Estu Widodo, 2001:16  Teknik penilaian adalah 

suatu cara pengukuran melaui tes dan non tes yang dinyatakan oleh 

besarnya angka atau skor pengukuran.  

1. Teknik Tes 

Adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang 

yang dites, dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut, 

akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang 

tersebut.  

2. Teknik Non Tes 

Teknik non tes dapat dilakukan dengan observasi baik 

secara langsung maupun tak langsung, angket ataupun 

wawancara.Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik tes 

yaitu tes tertulis.Tes tertulis yaitu tes yang soal-soalnya harus 

dijawab siswa dengan memberikan jawaban tertulis.Tes tertulis 
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terdiri dari bermacam- macam jenis, yaitu pilihan ganda, 

menjodohkan, benar-salah, dan tes jawab-singkat atau mengisi 

titik-titik.Soal yang penulis berikan kepada siswa berupa Pilihan 

ganda, isian singkat dan Uraian.  

2.1.2 Pembelajaran IPA di SD 

IPA berasal dari kata Sains yang berarti alam. Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetap juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didk untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. Menurut Suyoso (Izatinkamala, 1998 

: 23 ) merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat 

aktif dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode 

tertentu yaitu teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku 

secara universal. Menurut Abdullah (Izatinkamala, 1998), IPA 

merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan 

cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, 

observasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara yang 

satu dengan cara yang lain. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 
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terbimbing. Berdasarkan kurikulum KTSP (Depdiknas RI No. 22, 

2006) bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsipsaja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan”. Selain itu IPA juga merupakan 

ilmu yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta serta gejala 

alam. Fakta dan gejala alam tersebut menjadikan pembelajaran IPA 

tidak hanya verbal tetapi juga faktual. Hal ini menunjukkan bahwa, 

hakikat IPA sebagai proses diperlukan untuk menciptakan 

pembelajaran IPA yang empirik dan faktual.  

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusa melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana 

agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI 

diharpkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, 

Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara 

bijaksana. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri 

ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai 

aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di 

SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses 

dan sikap ilmiah. 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh 

dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah yang berupa metode 
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ilmiah dan didapatkan dari hasil eksperimen atau observasi yang 

bersifat umum sehingga akan terus disempurnakan. 

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan ketrampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

( Depdiknas: 2011) 

Pendapat lain (Bernal, 1998) juga menyebutkan bahwa Tujuan 

pembelajaran IPA bagi siswa agar siswa memiliki berbagai 

kemampuan. Kemampuan tersebut diantaranya sebagi berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan,keindahan,dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 
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b. Mengembangkan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

mengenai pengertian tujuan IPA yaitu belajar sains tidak hanya 

menimbun pengetahuan, tetapi harus dikembangkan serta 

diaplikasikan kedalam bentuk yang bermanfaat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-

aspek berikut: 

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

tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

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

dan gas. 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bumi, panas, magnet, 

listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 

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

benda-benda langit lainnya 
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Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas 5,  Semester  2 

 

2.1.3 Metode Demonstrasi. 

Pembelajaran kondusif dan menyenangkan adalah salah satu syarat untuk 

mencapai pembelajaran yang optimal. Metode demonstrasi diartikan sebagai cara 

penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu 

proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya 

maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain 

yang memahami atau ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. Menurut 

Muhibbin Syah (2002:208) Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik 

secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan 

pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.  

 

Standar Kompetensi 
 

Kompetensi Dasar 

 

7. Memahami perubahan  

yang terjadi di alam 

dan hubungannya 

dengan penggunaan  

sumber daya alam. 

 

 

 

 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah 

karena pelapukan 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air  

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb) 
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Menurut Djamarah (2002:102) Metode demonstrasi adalah metode yang 

digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang 

berkenaan dengan bahan pelajaran. Menurut Darwyn Syah (2007:152) Metode 

demonstrasi adalah cara yang digunakan dalam penyajian pelajaran dengan cara 

meragakan bagaimana membuat, mempergunakan serta mempraktekan suatu benda 

atau alat baik asli maupun tiruan atau bagaimana mengerjakan sesuatu perbuatan atau 

tindakan yang mana dalam meragakan disertai dengan penjelasan lisan.  

Menurut Mulyani Sumantri, Johar Permana (2000 : 155) Metode demonstrasi 

digunakan guru untuk memperagakan atau menunjukkan suatu prosedur yang harus 

dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. 

Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan memperagakan 

dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan 

yang dipertunjukkan oleh guru atau narasumber belajar lain yang memahami atau ahli 

dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan.  

Menurut Widi Raharja (2002:87) Metode demonstrasi adalah suatu cara 

menyajikan bahan pelajaran dimana guru atau nara sumber dengan sengaja 

mempertunjukkan atau memperagakan tindakan/langkah–langkah proses yang disertai 

penjelasan, ilustrasi seperlunya dan siswa mengamati dengan seksama. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi 

merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukan 

kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya ataupun 

tiruan disertai penjelasan secara lisan. Sebagai metode penyajian, metode demonstrasi 

tidak terlepas dari penjelasan oleh guru. 

Berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi ini, maka 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002 : 103) memaparkan bahwa metode 

demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-

hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, 

proses bekerjanya sesuatu, proses menggunakan atau mengerjakanya, komponen 
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membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain dan untuk melihat 

atau mengetahui kebenaran sesuatu.  

Adapun kelemahan dan kelebihan metode demonstrasi adalah sebagai berikut : 

Kelebihan dari penggunaan metode demonstrasi adalah : 

a) Membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih kongkrit, sehingga menghindari 

verbalisme (Pemahaman secara kata-kata atau kalimat). 

b) Siswa lebih mudah memahami apa yang akan dipelajari. 

c) Proses pembelajaran akan lebih menarik. 

d) Merangsang siswa untuk lebih aktif mengamati, menyesuaikan teori dengan 

kenyataan dan mencobanya sendiri. 

e) Dapat disajikan bahan pelajaran yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode yang lain. 

Kelemahan dari penggunaan metode demonstrasi adalah : 

a) Memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal 

itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. 

b) Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus dikondisikan 

dan waktu untuk mendemonstrasikan sesuatu. 

c) Memerlukan waktu yang lebih lama. 

d) Memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan. 

Selain memiliki kelebihan dan kelemahan, metode demonstrasi juga memiliki manfaat 

sebagai berikut:  

a) Mengkongkritkan informasi atau penjelasan kepada siswa 

b) Mengembangkan kemampuan pengamatan pandangan dan penglihatan para siswa 

secara bersama - sama. 

Pelaksanaan metode demonstrasi haruslah megikuti langkah-langkah yang 

menjadi ketentuan pelaksanaannya. Berikut ini dipaparkan pendapat berkaitan dengan 

langkah-langkah dalam melaksanakan metode demonstrasi.   

Menurut Rudiansyah Harahab (2009), dalam skripsi diInstitut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan, memaparkan bahwa suatu demonstrasi yang 
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baik membutuhkan persiapan yang teliti dan cermat. Sejauh mana persiapan itu 

dilakukan amat banyak tergantung pada pengalaman yang telah dilalui dan kepada 

macam atau demonstrasi apa yang ingin disajikan. Secara umum dapatlah dikatakan 

bahwa untuk melakukan demonstrasi yang baik diperlukan langkah-langkah dalam 

penerapan metode demonstrasi seperti di bawah ini. 

1) Perencanaan 

Dalam perencanaan hal-hal yang dilakukan adalah : 

a) Merumuskan tujuan yang baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang di 

harapkan dapat tercapai setelah metode demontrasi berakhir. 

b) Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan di 

laksanakan. 

c) Memperhitungkan waktu yang di butuhkan. 

d) Selama demonstrasi berlangsung guru harus intropeksi diri. 

e) Keterangan-keterangan dapat didengar dengan jelas oleh siswa. 

f) Apakah semua media yang digunakan telah di tempatkan pada posisi yang baik, 

hingga semua siswa dapat melihat semuanya dengan jelas, 

g) Siswa disarankan membuat catatan yang dianggap perlu. 

h) Menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan anak didik. 

2) Pelaksanaan 

Hal-hal yang harus di lakukan dalam pelaksanaan adalah:  

a) Memeriksa hal-hal tersebut di atas untuk kesekian kalinya. 

b) Melakukan demonstrasi dengan menarik perhatian siswa. 

c) Mengingat pokok-pokok materi yang akan di demonstrasikan agar mencapai 

sasaran. 

d) Memperhatikan keadaan siswa, apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan 

baik. 

e) Memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif. 

f) Menghindari ketegangan. 
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Menurut  Apriyanti Sirait (2002) dalam Metode mengajar di Sekolah Minggu, 

terdapat langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi yang meliputi : 

1) Tahap persiapan. 

       Hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain:  

a) Merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi 

berakhir, yang meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan, sikap, atau 

keterampilan tertentu.  

b) Mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan, 

diperlukan sebagai panduan. 

c) Melakukan uji coba demonstrasi. 

2) Tahap pelaksanaan. 

Adapun tahap pelaksanaan terdapat tiga langkah yaitu: 

a) langkah pembukaan: (1) mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua 

siswa dapat memerhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan, (2) mengemukakan 

tujuan yang akan dicapai oleh siswa, (3) menjelaskan tugas-tugas apa yang harus 

dilakukan olah siswa, misalnya siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap 

penting dalam pelaksanaan demonstrasi. 

b) langkah pelaksanaan demonstrasi: (1) memulai demonstrasi dengan kegiatan-

kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan-

pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong siswa untuk tertarik 

memerhatikan demonstrasi, (2) ciptakan suasana yang menyenangkan dan hindari 

suasana yang menegangkan, (3) yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya 

demonstrasi dengan memerhatikan reaksi seluruh siswa (4) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat 

dari proses demonstrasi itu. 

c) langkah mengakhiri demonstrasi; Apabila proses demonstrasi selesai dilakukan, 

proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada 

kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelaran. 

Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses demonstrasi itu 
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atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan siswa 

melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan 

selanjutnya. 

Dari ketiga macam langkah-langkah di atas, secara garis besar penulis dapat 

menyimpulkan langkah-langkah dalam pelaksanaan  metode demonstrasi sebagai 

berikut : 

a. Guru mendemonstrasikan gambar peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan 

LCD proyektor. 

b. Siswa diminta memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. 

c. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok dan membagi materi kepada setiap 

kelompok yang berkaitan dengan materi. 

d. Siswa berdiskusi kelompok mengumpulkan data terkait materi peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia, bagaimana dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

e. Salah satu perwakilan dari kelompok maju kedepan untuk mendemonstrasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

f. Kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang maju didepan. 

g. Siswa dibimbing guru mengambil kesimpulan terkait materi peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. 

 

2.1.4 Hubungan teoritik  antara metode demonstrasi dengan hasil belajar siswa 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan 

dalam mengajar (Slameto, 2003). Cara tersebut berkaitan dengan cara 

menyampaikan bahan pelajaran oleh guru kepada siswa dalam proses belajar 

agar dapat menerima, memahami dan menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru. Agar informasi tersebut dapat diserap oleh siswa, maka 

cara mengajar harus dilakukan secara tepat, efektif dan seefisien mungkin. 

Berdasarkan fase perkembangan anak menurut Piaget (massofa, 2008) anak usia 

Sekolah Dasar senang akan kondisi belajar yang tidak terlau serius, dalam arti 

siswa tidak merasa tertekan selama mengikuti pelajaran yang diberikan oleh 
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guru. Selain itu  pada masa perkembangannya, anak kelas V sedang mengalami 

masa transisi dari tahap operasional konkrit ke tahap operasional formal  oleh 

karena itu siswa perlu dituntun untuk berperan aktif  dan mampu memahami 

proses/kejadian secara nyata bukan hanya sekedar angan-angan dan teori saja. 

Proses belajar mengajar berlangsung antara guru dengan siswa. Dimana 

proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai pendukung 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Guru yang inovatif yang mampu 

mendesain pembelajaran semenarik mungkin dengan berbagai metode dalam 

pembelajaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi siswa dalam menerima 

pelajaran.  

Strategi guru agar siswa mampu memahami pelajaran dengan baik 

adalah dengan menerapkan metode demonstrasi, dimana dalam metode ini 

siswa dan guru memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu 

proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk 

sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan. Dengan metode demonstrasi tersebut 

akan merangsang otak kanan dan kiri bekerja secara bersamaan (seimbang). 

Selain itu metode demonstrasi juga digunakan untuk mengoptimalkan fungsi 

kerja otak sehingga dapat merespon dan mengaplikasikan informasi yang 

diterima melalui berbagai gerakan. 

Metode demonstrasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

tepat untuk menyampaikan materi atau bahan ajar yang dilakukan oleh guru 

kepada siswa agar dapat bersemangat dan konsentrasi dalam memahami materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Metode demonstrasi sangat banyak 

digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran IPA/SAINS, karena metode 

demonstrasi adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dimana guru atau 

nara sumber dengan sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan/ 

langkah-langkah proses yang disertai penjelasan, ilustrasi seperlunya dan siswa 

mengamati dengan seksama. 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan 

beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan variabel-variabel penelitian 

yang dilakukan: 

 Menurut Rasim  ( Tahun 2011 ) dengan judul Upaya meningkatkan 

hasil belajar IPA tentang mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui metode 

demonstrasi menggunakan periskop di kelas 5 SDN 3 Kalisalak UPK 

KEBASEN BANYUMAS bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata dari 

kondisi awal sampai siklus 2  atau kondisi akhir. Peningkatan dari kondisi 

awal ke kondisi akhir sebesar 22,46%. Dengan demikian dapat disimpilkan 

bahwa dengan penerapan metode demonstrasi menggunakan periskop dapat 

meningkatkan nilai rata-rata siswa karena siswa lebih bisa memahami dan 

menguasai konsep IPA, sehingga hasil belajar siswa meningkat.  

 Menurut Vita Asti ( Tahun 2009 ) dengan judul penggunaan metode 

demonstrasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik kelas 5 pada 

pembelajaran IPA. Terjadi peningkatan prestasi belajar peserta didik dari 

prasiklus ada 4 peserta didik yang tuntas, kemudian  pada siklus 1  menjadi 

20 peserta didik yang tuntas dan meningkat lagi pada siklus 2  menjadi 22 

anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi 

pada pembelajaran IPA materi system pernapasan dan pencernaan dikelas 5 

dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik serta mampu mencapai 

KKM. 

 Menurut Sukarlan ( Tahun 2011 ) dengan judul penggunaan metode 

demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 

Tambah Mulyo 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati semester 01 Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Peningkatan hasil belajar siswa pada siklus 1 adalah 

59%, siklus 2  adalah 73%, sedangkan siklus 3 adalah 91%. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa dengan penerapan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa. 

 Menurut Martina Sri Indriyati ( Tahun 2009 ) dengan judul 

penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas 5 pada pembelajaran IPA materi gaya magnet di SDN Wonosari 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil penelitian 

pada siklus 1 dengan KKM 60. Persentase siswa yang mencapai KKM pada 

sikluas 1 adalah 81% sedangkan pada siklus 2  100%. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan metode demonstrasi pada 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan penguasaan materi pembelajaran 

pada siswa. 

 Menurut Binti Lisna Astuti ( Tahun 2009 ) dengan judul penggunaan 

metode demonstrasi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada 

pembelajaran IPA di SDN jepon 8 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora 

semester 01 tahun pelajaran 2009/2010. Berdasarkan persentase nilai hasil 

belajar siswa pada pra siklus adalah 12%, siklus 1 adalah 72% dan siklus 2  

adalah 100%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa dengan 

menerapkan metode demonstrasi dalam pembelajaran siswa lebih mudah 

dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru sehingga hasil belajar 

meningkat dan mencapai KKM. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan, guru dalam 

mengajar masih menggunakan metode konvensional sehingga pembelajaran 

kurang menarik dan cenderung membosankan, siswa tidak mendengarkan, 

bermain sendiri bahkan mengantuk proses pembelajaran berjalan satu arah 

yang didominasi oleh guru, hal ini bila dijalankan secara berangsur-angsur 

maka siswa tidak mengetahui terhadap materi yang diberikan oleh guru 
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sehingga dampaknya siswa tidak bisa mengerjakan evaluasi yang diberikan 

oleh guru pada akhirnya nilai yang diperoleh siswa kurang dari KKM. 

Berbeda dengan metode demonstrasi karena pada hakekatnya metode 

demonstrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, baik 

bagi siswa maupun umpan balik bagi guru. Pengertian metode demonstrasi 

dalam kajian ini adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau 

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk 

tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli 

dalam topik bahasan (Mulyani Sumantri,dalam Roestiyah 2001).  

Melalui metode demonstrasi siswa mampu memahami materi secara 

nyata/konkrit dan juga akan mendapatkan pengalaman secara langsung dari 

proses atau kejadian yang terjadi sehingga pemahaman tersebut akan lebih 

melekat dalam otak siswa dibandingkan bila siswa hanya belajar sendiri dari 

buku. Berdasarkan beberapa teori mengenai penerapan metode demonstrasi 

maka terdapat suatu gagasan atau pendapat dari penulis. Gagasan tersebut 

bila disajikan akan tampak seperti pada gambar 1. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Dari refleksi kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka 

pemikiran masalah maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai 

berikut: Peningkatan hasil belajar IPA tentang peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan kegiatan manusia yang dapat mengubah bentuk permukaan 

bumi diduga dapat ditingkatkan melalui penggunaan metode demonstrasi 

pada siswa kelas V SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

 


