
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Hasil Belajar 

    Pengertian Menurut Darmansyah (2006 : 13) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 
hasil penelitian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Dari 
pendapat diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud hasil belajar adalah hasil penilaian 
terhadap kemampuan siswa setelah menjalani proses pembelajaran 
          Zaenal Abidin (2004 : 1) mengatakan bahwa hasil belajar adalah penggunaan alat pada 
hasil tes atau prosedur penelitian sesuai dengan aturan tertentu atau dengan kata lain untuk 
mengetahui daya serap menguasai materi pelajaran yang telah diberikan. 
          Slameto (2003 : 2), hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
          Poerwadarminta,(1984) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan pada diri 
sendiri dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan sikap dan tingkah laku, 
keterampilan kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu 
yang belajar 
         Dari pendapat para ahli dapat dibuat definisi bahwa hasil belajar adalah penilaian 
terhadap kemampuan siswa dalam bentuk angka maupun perubahan setelah mengalami 
proses pembelajaran yang beguna untuk memberikan informasi hasil belajar siswa kepada 
orang tua siswa maupun kepada komponen-komponen pengajaran untuk melanjutkan program 
pengajaran selanjutnya.  

      Menurut Kuraesin, A. Rusli. 2004 terdapat lima faktor yang menentukan efektifitas 
pembelajaran yaitu : 
Ekspektasi pengajar tentang kemampuan pembelajar (siswa) yang akan dikembangkan 
1. Keterampilan pengajar dalam pengelola kelas 

2.Jumlah waktu yang digunakan pembelajar untuk melakukan tugas-tugas belajar yang 
bersifat akademik. 
3..Kemampuan pengajar dalam mengambil keputusan pembelajar. 



4.Variasi metode mengajar yang dipakai oleh pengajar. 
5.Dalam mengembangkan demonstrasi dan tugas. 
 

2.1.2 Ciri-ciri Hasil Belajar 
           Menurut Nana Sanjaya (1989:25), belajar ditandai dengan ciri-ciri yaitu: (1) disengaja 
dan bertujuan, (2) tahan lama, (3) bukan karena kebetulan, dan (4) bukan karena kematangan 
dan pertumbuhan”. 

Dengan pengalaman yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran, maka akan 
terjadi perubahan, baik perubahan pada aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek 
psikomotor. Perubahan ketiga aspek tersebut di atas merupakan ciri-ciri hasil belajar yang 
diperoleh siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat A.A. Gede Agung ( 1997 : 78) yang 
mengatakan bahwa: 

Ciri-ciri hasil belajar mengandung tiga hal, yaitu: kognitif, afektif, psikomotor. Hasil belajar 
kognitif merupakan kemajuan intelektual yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar 
dengan ciri-ciri sebagai berikut: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 
evaluasi. 
Hasil belajar afektif adalah perubahan sikap atau kecendrungan yang dialami siswa 
sebagai hasil belajar sebagai berikut: adanya penerimaan atau perhatian adanya respon 
atau tanggapan dan penghargaan. 
Hasil belajar psikomotor merupakan perubahan tingkah laku atau keterampilan yang 
dialami siswa dengan ciri-ciri: keberanian menampilkan minat dan kebutuhannya, 
keberanian berpartisifasi di dalam kegiatan penampilan sebagai usaha/ kreatifitas dan 
kebebasan melakukan hal di atas tanpa tekanan guru atau orang lain.  

Berdasarkan cici-ciri hasil belajar di atas maka tugas guru selain mengajar juga 
mendidik dan melatih siswa agar menjadi siswa yang cerdas, bersikap baik dan memiliki 
keterampilan-keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 
2.1.3 Hasil Belajar IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai salah satu mata pelajaran di Sekolah dasar, 
merupakan program untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 
sikap dan nilai ilmiah pada siswa serta rasa mencintai dan menghagai Tuhan Yang Masa 
Esa. Sejalan dengan itu maka hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 



menurut  Hidayat (2001 : 14) dapat di uraikan sebagai berikut: (1) siswa memiliki 
pemahaman tentang konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari; 
(2) Memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang 
alam sekitar; (3) Mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk 
memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; (4) mengenal 
dan dapat memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar. 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam di 
Sekolah Dasar dapat diuraikan sebagai hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dapat melatih 
pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPA, melatih keterampilan siswa dalam 
menggunakan alat teknologi sederhana dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan 
dengan alam sekitar yang pada akhirnya dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.  
           Pendekatan pembelajaran IPA dengan menggunakan  metode demonstrasi ini 
merupakan salah satu tipe  model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan 
kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara 
heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian  materi, 
kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. 
 

2.1.4 Faktor‐faktor yang Mempengaruhi Belajar 

                     Menurut Slameto(2003)ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

          antara  lain: 

a. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu atau dari dalam siswa itu 
sendiri yang meliputi aspek fisiologis (seperti kondisi umum jasmani atau tonus yang 
menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh. Misalnya letih, sakit kepala dll). Aspek 
psikologis (seperti tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat, minat dan motivasi siswa). 

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar siswa itu sendiri yang meliputi 
lingkungan sosial (seperti guru, teman, masyarakat dan juga tetangga). Lingkungan 
nonsosial (seperti gedung sekolah, rumah tempat tinggal, media pembelajaran). 



c. Faktor Pendekatan Belajar,  yaitu  jenis upaya belajar  siswa  yang meliputi  strategi dan 

metode  yang  digunakan  siswa  untuk melakukan  kegiatan mempelajari materi‐materi 

pelajaran. 

2.2 Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pengajaran. Di bawah ini 

diuraikan tentang pengertian metode pembelajaran dan macam-macam metode pembelajaran. 
2.2.1 Pengertian Metode 

Dalam hal ini metode berasal dari kata “Methodos” yang secara etimologis, berasal dari 
bahasa latin yaitu “Methodos”. Secara etimologis kata methodos berasal dari kata metha yang 
artinya dilalui dan hodos yang artinya jalan. Jadi methodos artinya jalan yang dilalui. Secara 
umum, “metode artinya jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan” (A.A. Gede 
Agung, 1997: 1). 

Dalam pembelajaran metode merupakan suatu cara atau tehnik yang di gunakan 
oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga dapat mempermudah pencapaian 
pesan dan mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan.  

 
2.2.2 Jenis-Jenis Metode Pembelajaran 

Ada sejumlah metode pengajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
Berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis metode pengajaran yang dikutip dari beberapa 
sumber. 

A. Tabrani Rusyan ( 1993 : 63-117) menyatakan bahwa “Jenis-jenis Metode 
Pengajaran terdiri dari metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dokumentasi, metode AVA, 
narasumber, wawancara, karyawisata, survei, studi lapangan, proyek pelayanan masyarakat 
kerja, pengalaman, simulasi, eksperimen, disceoveri, dan penggunaan buku-buku pelajar”. 

Pada bagian lain juga diuraikan jenis-jenis metode yang dinyatakan oleh Soetomo 
(1993 : 147) bahwa “Metode pengajaran terdiri dari metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 
pemberian tugas, demonstrasi, eksperimen dan pemecahan masalah”. 

Dari uraian di atas terlihat adanya berbagai jenis metode yang dapat digunakan dalam 
proses pembelajaran, akan tetapi harus dipilih sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 



Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan 1 macam metode yaitu metode demonstrasi 
secara lebih mantap karena metode tersebut sesuai dengan pokok bahasan pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas II Semester II SD Margorejo Wedarijaksa. 

Disamping itu dalam pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam selain berceramah untuk 
mengimpormasikan konsep, perlu diadakan tanya jawab untuk mengetahui tingkat suatu 
konsep dan agar pemahaman siswa lebih melekat tentang suatu konsep. 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang pengertian metode demonstrasi, kelebihan 
metode demonstrasi, kelemahan metode demontrasi dan penggunaan metode demonstrasi. 

1). Pengertian Metode Demonstrasi 
           Semua metode pengajaran dapat mewakili pencapaian tujuan pendidikan. 
Pemakaiannya ditentukan oleh tujuan dan isi materi yang akan di ajarkan. Dalam pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam, metode demonstrasi sering digunakan karena materi-materi dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebagaian besar menggunakan media yang harus 
didemonstrasikan. 

Menurut A.Tabrani Rusyan (1993 : 106) mengatakan bahwa “Metode Demonstrasi 
adalah merupakan pertunjukan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai 
pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan”. Dalam hal ini dengan demonstrasi peserta 
didik berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang sedang 
terlibat dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dengan 
harapan. 

Pakar lain mengemukakan bahwa “Demonstrasi adalah cara mengajar dimana seorang 
guru menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses” (Roestyah,N.K, 1991 : 83). 

Sehubungan dengan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa metode demonstrasi 
adalah menunjukkkan proses terjadinya sesuatu, agar pemahaman siswa terhadap pelajaran 
akan lebih berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik dan 
sempurna. Dalam demonstrasi siswa dapat mengamati apa yang diperlihatkan guru selama 
pelajaran berlangsung. 

 
2). Kelebihan Metode Demonstrasi 



Metode demonstrasi sering digunakan karena merupakan metode yang sangat baik dan 
efektif dalam menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan yang sifatnya pemahaman. 
Metode demonstrasi memiliki kelebihan-kelebihan yaitu : 
(1) Siswa akan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai proses sesuatu yang telah 

didemonstrasikan;  
(2) Perhatian siswa akan lebih mudah dipusatkan pada hal-hal yang penting yang sedang 

dibahas;  
(3) Dapat mengurangi kesalahan pengertian antara anak dan guru bila di bandingkan dengan 

ceramah dan tanya jawab, karena dengan demonstrasi siswa akan dapat mengamati sendiri 
proses dari sesuatu;  

(4) Akan dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan apa yang telah di 
demonstrasikan  

         Dengan uraian di atas ditegaskan kembali bahwa dengan demonstrasi akan dapat 
mengaktifkan siswa, dapat menghindari kesalahan pengertian dari siswa dan guru, dan siswa 
akan merasa lebih terkesan karena siswa mengalami sendiri. Sehingga akan lebih mendalam 
dan lebih lama disimpan dalam pikiran tentang sesuatu proses yang terjadi. 

3). Kelemahan Metode Demonstrasi 
Di samping memiliki beberapa kelebihan, maka metode demonstrasi juga tidak terlepas 

dari kemungkinan-kemungkinan kurang efektif apabila digunakan. Kemungkinan-kemungkinan 
yang dapat membuat demonstrasi kurang efektif menurut Soetomo (1993 : 163) antara lain : 
(1) Apabila demonstrasi tidak digunakan secara matang maka bisa terjadi demonstrasi banyak 

kesulitan;  
(2) Kadang-kadang sesuatu yang di bawa ke kelas untuk didemonstrsikan terjadi proses yang 

berlainan dengan proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya;  
(3) Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti secara aktif oleh para siswa untuk 

mengamati;  
(4) Demonstrasi akan merupakan metode yang kurang efektif bila alat yang didemonstrasikan 

itu tidak dapat di amati secara seksama oleh siswa. 
Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan metode demonstrasi maka ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan seperti: guru harus mempersiapkan sesuatu yang akan digunakan 



dalam pelaksanaan demonstrasi, menjelaskan tujuan demonstrasi kepada siswa, 
memperhatikan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi jalannya demonstrasi dan 
selama demonstrasi hendaknya semua siswa dapat memperhatikan jalannya demonstrasi. 

4). Penggunaan Metode Demonstrasi 
Penggunaan metode demonstrasi ini mempunyai tujuan agar siswa mampu memahami 

tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. Penggunaan metode demonstrasi menunjang 
proses interaksi belajar mengajar di kelas karena dapat memusatkan perhatian siswa pada 
pelajaran, meningkatkan partisipasi aktif siswa untuk mengembangkan kecakapan siswa dan 
memotvasi siswa untuk belajar lebih giat (Roestyah N.K, 1991 : 84). 

Dengan kata lain penggunaan metode demonstrasi bertujuan untuk mewujudkan 
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, menghindari kesalahan dalam memahami konsep-
konsep dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, serta dapat melatih kecakapan siswa 
dalam menganalisa sesuatu yang sedang dialami atau didemonstrsikan.  

5). Tahap Pelaksanaan 
a) Langkah pembukaan. 
    Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya: 

1.Mengatur  tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperha   
   tikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. 
2.Menyampaikan  tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. 
3.Memberikan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa, misal-nya siswa  
   ditugaskan   untuk  mencatat  hal-hal  yang  dianggap  pentingdari  pelaksanaan  
   demonstrasi. 

b) Langkah pelaksanaan demonstrasi. 
1.Melakukan demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang  siswa untuk 

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

2.Ciptakan suasana yang menyenangkan dengan menghindari suasana yang  mem- 
   buat para siswa merasa tegang  dalam proses pembelajaran. 

3.Yakinkan bahwa semua siswa terlibat dalam  demonstrasi dengan melibatkan seluruh siswa. 



4.Berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif berbuat,melakukan proses 
demonstrasi. 

c) Langkah mengakhiri demonstrasi. 
Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan 
tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya denganpelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian 
tujuan pembelajaran. Halini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses demonstrasi 
itu atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan siswa 
melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan 
selanjutnya. 

 
2.3 Penelitian Yang Relevan 

         Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan metode demonstrasi dalam kegiatan 
belajar sudah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian Kurniawan, Nursidik. (2007) 
yang melihat hubungan penggunaan model demonstrasi dengan hasil belajar IPA 
menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara model demonstrasi denagan hasil 
belajar pada materi perkembangbiakan tumbuhan. 
           Penelitian lainnya dilakukan Rakiwan (2004) yang meneliti penggunaan model 
demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada materi zat cair dan zat padat. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan model demonstrasi memudahkan 
siswa dalam memahami dan mengenal materi pelajaran lebih jauh. 
           Selain itu penelitian yang dilakukan Safniharti (2010) yang meneliti penggunaan model 
demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar pada materi mencangkok. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan model demonstrasi, memberikan perubahan pada 
hasil belajar siswa. Data nya itu ialah diambil dari sebanyak 35 siswa yang mempalajari materi 
mencangkok dengan menggunakan model demonstrasi hampir 95% tingkat kelulusan yang di 
capai oleh siswa, dari kriteria kelulusan minimalnya 65, dan nilai yang berhasil dicapai oleh 
siswa melebihi kriteria kelulusan minimal tersebut. Model demostrasi diterapkan semaksimal 
mungkin dalam belajar, dengan cara menerapkan model demonstrasi itu pada materi 
mencangkok. Model demonstrasi ini di terapkan ketika pembelajaran materi mencangkok itu 
dilaksanakan, siswa di minta untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan materi yang dipelajari 



di depan kelas, terlebih dahulu siswa memperoleh pemahan dari hasil dan penjelasan guru 
terhadap materi tersebut, setelah itu baru lah guru meminta lagi kepada siswa untuk 
menjelaskannya kembali ke depan kelas dihadapan teman-teman yang lain, sehingga siswa 
memperoleh pengalaman dan pemahan dari apa yang telah dipelajari. 

Dari tiga peneliti diatas mendukung peneliti yang akan dilakukan tentang penerapan 
metode demonstrasi pada siswa kelas II semester II SD Negeri Margorejo Kecamatan 
Wedarijaksa Kabupaten Pati 

 
2.4 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan, maka kerangka berpikir dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
1.Hubungan penerapan metode demonstrasi dengan menggunakan alat peraga pada   
   mata pelajaran IPA.Penerapan metode demonstrasi dengan menggunakan alat peraga sangat 

cocok digunakan untuk menyampaikan informasi tentang konsep-konsep IPA dan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang suatu konsep perlu dilakukan tanya jawab, agar 
tidak terjadi kesalahan konsep maka diperlukan suatu pembuktian dengan suatu proses melalui 
demonstrasi dengan menggunakan alat peraga yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan 
didemonstrasikan. 

2.Hubungan penerapan metode demonstrasi dengan menggunakan alat peraga untuk  
   meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

Banyak pengaruh sikap terhadap kegiatan keberhasilan belajar salah satunya adalah 
metode dan model pembelajaran yang digunakan. Hubungan penerapan metode demonstrasi 
dan alat peraga dengan hasil belajar sangat erat dalam artian, dengan penerapan metode 
demonstrasi dan alat peraga dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam akan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa, jika dalam proses penerapan metode demonstrasi dan alat 
peraga betul-betul dapat diterapkan sesuai dengan langkah-langkah dari penerapan masing-
masing metode tersebut. Selain itu sikap dapat menentukan prestasi belajar seseorang 
memuaskan atau tidak. Sikap yang dimaksud adalah minat, keterbukaan pikiran, prasangka 
dan kesetiaan. Sikap yang positif terhadap mata pelajaran merangsang cepatnya berlangsung 
kegiatan belajar. Sikap berarti memperoleh kecenderungan untuk menerima dan menolak suatu 



objek sebagai sesuatu yang berguna. Sikap merupakan sesuatu yang sangat rumit yang 
mengandung komponen yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor.  

 
Bagan Kerangka Berpikir 

 

 
Kondisi  

Awal 

Guru : 
Belum menerapkan 
metode demonstrasi  
pembelajaran IPA 

Siswa : 
Prestasi belajar sangat 
rendah belum tuntas 

 
Tindakan 

menerapkan metode 
demonstrasi dalam 
pembelajaran IPA 

 
 
 

2.5 Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis / 

dugaan sementara sebagai berikut : 
Melalui penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA bagi siswa kelas 
II SD Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

Siklus I : 
Menerapkan metode 
demonstrasidengan materi 
Sumber  energi dan 
penggunaannya 

Diduga melalui 
penerapan metode 
demonstrasi  dapat 
meningkatkan prestasi 
belajar   pada materi 
sumber energi dan 
pengguna annya 

 
Kondisi 
Akhir 

Siklus II : 
Menerapkan metode 
demonstrasi dengan 
materi sumber energi dan 
penggunaannya 


