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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Kajian Teori 
   Ada beberapa hal yang lebih dahulu perlu dipahami dalam penelitian ini, 

diantaranya: pengertian belajar dan pembelajaran, hasil belajar, pembelajaran 
matematika, metode demonstrasi, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka 
berpikir, hipotesis tindakan. 

 
2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Bell-Gredler ( 1986 : I, dalam Winataputra, 2007 ) adalah:  
Belajar adalah proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka 

ragam  competencies, skill, dan attitudes. Kemampuan (competencies ), ketrampilan 
(skill), dan sikap (attitudes) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan 
mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang 
hayat. Rangkaian proses itu dilakukan dalam bentuk keerlibatannya dalam pendidikan 
informal, keturutsertaanya dalm pendidikan formal, dan/atau pendidikan nonformal. 
Kemampuan belajar inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. 
Ada mata rantai pendidikan, belajar dan pembelajaran. Pendidikan lebih merupakan 
interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian pendidikan adalah 
proses interaksi yang mendorong terjadinya proses belajar. Belajar adalah aktivitas 
peserta didik. Peserta didik sebagai pembelajar akan secara langsung mengalami, 
menghayati, dan melakukan proses interaksi yang bertujuan untuk meningkatkan 
perkembangan mental menuju kegiatan pengajaran yang mengkondisikan seorang 
pelajar. Pembelajaran lebih memfokuskan diri agar peserta didik dapat belajar secara 
optimal melalui berbagai kegiatan edukatif yang dilakukan pendidik. Oemar Hamalik ( 
1995: 57, dalam Ahmad Djaulak; 1995/196 ) menyebutkan pembelajaran sebagai 
suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, 
perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajar. 
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Teori bermakna oleh Ausubel ( dalam Muh. Setyo, 2007 ) mengemukakan 
pentingnya pembelajaran bermakna dalam mengajar Matematika. Kebermaknaan 
pembelajaran akan membuat kegiatan belajar lebih menarik, lebih bersemangat, dan 
lebih menantang, sehingga konsep dan prosedur Matematika akan lebih mudah 
dipahami dan lebih lama diingat oleh peserta didik. Kebermaknaan yang dimaksud 
dapat berupa struktur Matematika yang lebih ditonjolkan untuk kemudahan 
pemahaman. Wujud lain kebermaknaan adalah pernyataan konsep-konsep dalam 
bentuk bagan, diagram atau peta. Yang mana tampak berkaitan diantara konsep-
konsep yang diberikan. Teori ini juga disebut Teori Holistik karena mempunyai 
pandangan pentingnya keseluruhan dalam mempelajari bagian-bagian. Bagan atau 
peta berkatan dapat bersifat hierakis atau bersifat menyebar ( distributive ), sebagai 
bentuk lain dari rangkuman, ringkasan, atau ikhtisar. 

Ausubel (1963, dalam Winataputra, 2007 ) menyarankan supaya materi 
pelajaran disusun secara berurutan dari atas ke bawah, dari yang paling 
inklusif/umum/abstrak hingga yang paling spesifik ( terinci ); pembelajaran harus 
berjalan dari yang paling umum dan inklusif hingga rinci, disertai contoh yang khas. 
  

2.1.2 Hasil Belajar 
Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar/hasil belajar siswa, 

antara lain faktor eksternal dan faktor internal ( Slameto, 1995 ). Faktor internal 
berasal dari diri individu seperti bakat, minat, intelegensi, kemampuan dasar. Faktor 
eksternal berasal dari luar individu siswa, antara lain kurikulum, strategi belajar, 
system evaluasi, guru, pengelolaan motivasi belajar siswa dan lainya yang bersifat non 
edukatif. Dalam pemecahan faktor diatas tidak dapat dihindari jika timbul faktor lain 
yang lebih penting. Jadi jelas bahwa sangat sulit untuk memecahkan jenis-jenis faktor 
kemrosotan prestasi belajar tersebut, maka pemecahan tidak dilakukan sekaligus. 
Guru merupakan salah satu yang terlibat dalam masalah tersebut juga mencari 
langkah-langkah dan jalan terbaik yang harus ditempuh dan dilaksanakan sehingga 
prestasi belajar siswa mencapai tingkat yang lebih baik. Untuk itu salah satu usaha 
dan langkah yang ditempuh guru adalah dengan memilih media pengajaran yang tepat 
dalam penyampaian materi pelajaran. Fungsi utama dari alat peraga adalah untuk 
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memperjelas keabstrakan dari konsep, agar siswa mampu menangkap arti sebenarya 
konsep tersebut. Dengan melihat, meraba, dan memanipulasi obyek/alat peraga siswa 
mempunyai pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tentang arti suatu 
konsep. 

Keberhasilan belajar ini tidak hanya ditentukan siswa yang belajar, tetapi 
ditentukan pula oleh banyak faktor, yang satu faktor dengan faktor yang lain saling 
menunjang. Menurut Bimowalgito ada tiga faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu: a. 
Faktor siswa, b. Faktor lingkungan c. Faktor bahan (Walgito, 1981 :122, 
dalam Darsono M., 2001 ) 

Kesemuanya yang disebutkan diatas ( lingkungan fisik, biologis, sosial 
budaya, dan psikologis, kebutuhan, falsafah dan pandangan hidup masyarakat, serta 
edia massa ) ikut berperan dalam menunjang keberhasilan belajar siswa. 

Hasil belajar pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 
demonstrasi, kemampuan siswa dalam mengukur waktu dengan satuan jam menjadi 
lebih nyata dan lebih jelas sehingga hasil belajarnya meningkat. 

 
2.1.3 Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 
teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan 
daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi 
dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matimatika di bidang teori bilangan, aljabar, 
analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan 
teknilogi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

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

Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam dokumen ini 
disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut 
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diatas. Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan 
menggunakan matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan idea 
tau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

Pendekatan masalah merupakan fokus pembelajaran matematika yang 
mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi 
tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Untuk meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan ketrampilan memahami 
masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan 
solusinya. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 
dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). 
Dengan mengajukan masalah konstektual, peserta didik secara bertahap dibimbing 
untuk menguasai konsep matematika. Untuk menignkatkan keefektifan pembelajaran, 
sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti 
komputer, alat peraga, atau media lainnya. 

Tujuan mata pembelajaran Matemetika agar peserta didik memiliki 
kemampuan sebagai berikut : 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 
mengaplikasikan konsep atau logairtma, secara luwes, akurat, efisien, dan 
tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi 
yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 
untuk memeperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-aspek 
sebagai berikut: 

1. Bilangan 
2. Geometri dan pengukuran 
3. Pengolahan data 

 Kelas II semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Bilangan 
1. Melakukan penjumlahan 

dan pengurangan 
bilangan sampai dengan 
500 

 
1.1 Membandingkan bilangan sampai dengan 500 
1.2 Mengurutkan bilangan sampai 500 
1.3 Menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan 

satuan 
1.4 Melakukan penjumlahan dan pengurangan 

sampai 500 
Geometri dan Pengukuran 
2. Menggunakan 

pengukuran waktu, 
panjang, dan berat dalam 
pemecahan masalah 

 

 
 

2.1 Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan 
jam 

2.2 Menggunakan alat ukur panjang tidak baku dan 
baku (cm, m) yang sering digunakan 

2.3 Menggunakan alat ukur berat 
2.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

berat benda 
 

 
2.1.4  Penggunaan Metode Demonstrasi 

1.    Definisi Metode Demonstrasi 
Menurut Piaget, konsep Matematika akan dapat dipahami dengan baik 

oleh siswa apabila disajikan dalam bentuk konkret. Hal ini sesuai dengna taraf 
berfikir siswa SD yang masih sangat sederhana sehingga dalam pembelajaran 
Matematika hendaknya menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif secara 
fisik maupun sosial. 

Metode yang dipilih peneliti adalah Metode Demonstrasi. Adapun 
pengertian metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 
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a. Menurut Cardile (1986) metode demonstrasi adalah suatu penyajian yang 
disiapkan secara teliti untuk dilihat dan ditunjukkan dengan sebuah tindakah 
yang disertai penjelasan, pernyataan lisan, dan pertanyaan secara tepatnya. 
Jadi demonstrasi dapat dilakukan oleh guru maupun siswa untuk 
memperlihatkan kepada seluruh kelas mengenai suatu proses seperti: 
- Bagaimana cara membaca jam tiruan. 
- Bagaimana menentukan jarum panjang dan jarum pendek dengan jam 

tiruan. 
- Bagaimana menerapkan kebermaknaan pembelajaran tentang 

penggunaan alat ukur waktu dengan jam tiruan. 
b. Pengertian Metode Demonstrasi menurut Dr. Mulyani Sumantri, M.Ed. 

Metode demonstrasi digunakan guru untuk memperagakan atau 
menunjukkan suatu produser yang harus dilakukan peserta didik yang tidak 
dapat dijelaskan 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 sumber belajar lain yang memahami atau ahli 
dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. 

Metode demonstrasi biasanya berkenaan dengan tindakan-tindakan 
atau prosedur yang harus dilakukan, misalnya proses mengatur sesuatu, 
proses mengerjakan sesuatu dan menggunakannya, komponen-komponen 
yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain dan 
untuk mengetahui suatu cara dengan cara lain dan untuk mengetahui sesuatu 
atau melihat kebenaran sesuatu hal.  

 
2. Tujuan Penggunaan Metode Demonstrasi, adalah: 

a. Mengajarkan suatu proses atau prosedur. 
b. Mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. 
c. Mengembangkan kemampuan pengamatan pandangan dan penglihatan 

kepada para peserta didik secara bersama-sama. 
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Alasan penggunaan metode demonstrasi adalah:  
a. Tidak semua topik dapat terang melalui penjelasan atau diskusi. 
b. Sifat pelajaran yang menuntut diperagakan. 
c. Tipe belajar peserta didik yang berbeda ada yang kuat visual, tetapi lemah 

dalam auditif dan motorik ataupun sebaliknya. 
d. Memudahkan dalam mengajarkan suatu cara kerja. 
  

3. Langkah - Langkah Metode Demonstrasi 
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 
b. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan diajarakan. 
c. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. 
d. Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai skenario 

yang telah disiapkan. 
e. Seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisanya. 
f. Tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa 

didemonstrasikan. 
g. Guru membuat kesimpulan. 

 
2.2   Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berjudul “ Mengefektifkan Penerapan Metode Demonstrasi 
Dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA ( Isminarti, 2008 ) ” hasil penelitianya sebagai 
berikut: 
 Dalam pembelajaran IPA tentang bentuk dan wujud benda, peneliti sengaja 
menggunakan metode teknik demonstrasi karena sebelumnya peneliti sudah 
menggunakan metode ceramah. Ternyata setelah diadakan tes akhir hasilnya tidak 
memuaskan. Maka peneliti menggunakan metode demonstrasi. Dengan 
menggunakan metode demonstrasi ini siswa menjadi lebih bersemangat dan mudah 
dalam menerima pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil ulangan akhir siswa, yang 
semula sebelum menggunakan metode demonstrasi nilai rata-ratanya hanya 68.40, 
setelah peneliti menggunakan metode demonstrasi hasilnya meningkat dari hasil 
siklus I rata-ratanya 76.36 dan hasil dari siklus II nilai rata-ratanya menjadi 85.45. 
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Setelah penulis amati ternyata setelah peneliti menggunakan metode demonstrasi 
hasilnya terus meningkat dari pra-siklus, siklus I, dan siklus II. Yang semula nilai rata-
ratanya 68.40 menjadi 85.45. 
 

2.3  Kerangka Berpikir 
 Matematika adalah pelajaran yang selalu menjadi  momok bagi siswa. 

Tidak jarang siswa merasa takut dan menyukai matematika, hal ini ditunjukkan dari 
hasil ulangan pertama yaitu 46,43%. Prestasi belajar matematika ini menunjukkan 
angka yang masih renadah karena masih banyak siswa yang mendapat nilai dibawah 
KKM. Dengan metode Demonstrasi diharapkan siswa lebih aktif dan kreatif dalam 
belajar dan disiplin mengerjakan setiap tugas yang diberikan, sehingga tumbuh rasa 
senang terhadap matematika akhirnya hasil belajar matematika semakin baik. 

 Pada kondisi awal / pra-siklus guru dalam pembelajaranya masih 
menggunakan metode ceramah saja sehingga hasil belajar matematika rendah. Pada 
siklus I guru menggunakan metode demonstrasi ternyata hasil belajar matematika 
meningkat. Tetapi masih banyak siswa yang belum tuntas, jadi perlu diadakan 
penelitian lagi. Pada siklus II guru menggunakan metode demonstrasi setelah 
diadakan tes/ulangan hasilnya meningkat. Ternyata metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika tentang kemampuan mengukur waktu. 
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Kondisi Awal Guru pembelajaran 
konvensional 

Hasil belajar 
matematika rendah 

Tindakan Pembelajaran dengan 
menggunakan metode 
demonstrasi 

Siklus I  
Memberikan penjelasan 
dengan metode demonstrasi 
tentang  pengukuran waktu 
dengan satuan jam 

Siklus II 
Membelajarkan siswa 
dengan materi mengukur 
waktu dengan satuan jam 
menggunakan metode 
demonstrasi 

Kondisi Akhir 
Pembelajaran mengukur waktu dengan 
satuan jam melalui metode demonstrasi 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa kelas II SDN Jatimulyo. Dengan nilai 
diatas KKM atau sama dengan KKM 

 
 Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
 
2.4  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian dari refleksi kajian dan kerangka pemikiran masalah, 
maka dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: 
• Metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang mengukur 

waktu dengan satuan jam pada siswa kelas II SDN Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa 
Kabupaten Pati Semester I. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


