
 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan pokok dalam seluruh proses 

pendidikan di sekolah.  Menurut Arsyad (2007:1), belajar adalah suatu 

proses yang komplek yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang 

hidupnya.  Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya.  Oleh karena itu, belajar dapat terjadi 

kapan saja dan dimana saja. Salah satu penanda seseorang telah belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin 

disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, atau sikapnya. Pendidikan merupakan salah satu faktor 

penunjang yang sangat penting bagi perkembangan peradaban manusia 

dalam suatu bangsa. Bangsa yang mempunyai peradaban maju adalah 

bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, oleh 

karena itu harus dilakukan usaha untuk meningkatkan mutu atau kualitas 

pendidikan (Azizah, 2012:1). 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

pada pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
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dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (SNP, 2009:243). 

Proses pendidikan dipandang sebagai aktivitas yang dapat merespon siswa 

untuk terlibat aktif sehingga peserta didik perlu dipersiapkan sejak dini. 

Keberhasilan suatu pendidikan terkait dengan masalah untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar (Purwanto, 2008:16). Proses 

pembelajaran yang baik adalah melibatkan siswa sepenuhnya. Keterlibatan 

guru hanya sebagai fasilitator dan moderator dalam proses pembelajaran 

tersebut (Anonim, 2010:1). 

Secara sempit proses belajar merupakan interaksi antara guru dan murid 

yang disebut kegiatan pembelajaran.  Berhasil atau tidaknya pencapaian 

tujuan pembelajaran tergantung dari bagaimana proses belajar yang 

dialami oleh siswa sebagai peserta didik.  Hasil belajar siswa yang rendah 

merupakan indikasi bahwa selama ini kegiatan pembelajaran yang terjadi 

di sekolah belum berjalan optimal, sehingga perlu adanya upaya untuk 

meningkatkannya. Oleh karena itu, dituntut adanya profesionalisme dari 

pihak guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang terjadi di 

kelas. 

Biologi sebagai bagian dari ilmu IPA merupakan objek pelajaran yang 

menarik dan lebih banyak memerlukan pemahaman. Pemahaman siswa 

dapat dioptimalkan apabila pembelajaran di kelas lebih menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains 
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secara langsung sehingga bersifat konkrit. Pembelajaran biologi 

memerlukan kegiatan penyelidikan sebagai kajian dari kerja ilmiah yang 

melibatkan keterampilan proses yang dilandasi sikap ilmiah. Selain itu, 

pembelajaran biologi mengembangkan rasa ingin tahu melalui penemuan 

berdasarkan pengalaman langsung yang dilakukan melalui kerja imiah 

untuk memamfaatkan fakta, membangun konsep, prinsip, teori, dan 

hukum.  Melalui kerja ilmiah, siswa dilatih untuk berfikir kreatif, kritis, 

analisis, dan divergen (Mulyasa, 2008:7). Untuk mengatasi berbagai 

kelemahan dalam proses belajar mengajar maka dalam menyampaikan 

pelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode 

maupun model pembelajaran sehingga dapat mempermudah guru dalam 

penyampaian dan mempermudah siswa untuk memahami pembelajaran 

yang disampaikan. Selain mempermudah penyampaian materi penggunaan 

berbagai metode dalam pembelajaran juga dapat membuat siswa lebih 

tertarik dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran.  

 

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar, seorang guru harus 

memperhatikan persepsi siswa-siswanya. Menurut Slameto (2003:102), 

persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi 

ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan 

lewat inderanya, yaitu penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. 

Persepsi pengetahuan yang diberikan oleh guru ini dapat menjadi konsepsi 

awal siswa untuk dapat memahami konsep-konsep yang lain di tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan 
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pembelajaran siswa di masa depan. Proses pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara langsung sebagai proses pemberian pengalaman belajar pada 

siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa. 

Penggunaan media dapat mengoptimalkan kerja panca indera, karena guru 

berupaya untuk menampilkan rangsangan yang dapat diproses dengan 

berbagai indera. Semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima 

dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi itu 

dimengerti dan dipertahankan dalam ingatan. Pengalaman langsung akan 

memberikan kesan paling utuh dan paling bermakna mengenai informasi 

dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman itu. Pengalaman 

langsung ini diduga sangat baik untuk pembelajaran di tingkat awal 

Sekolah Menengah Pertama dimana siswa memiliki kemampuan abstraksi 

yang masih rendah dibandingkan siswa-siswa di Sekolah Menengah Atas. 

Dengan penggunaan media secara langsung dalam pembelajaran diduga 

akan dapat menanggulangi kesalahan dalam pemahaman siswa. Selain itu, 

media yang digunakan juga diharapkan dapat menarik minat siswa untuk 

lebih memperhatikan pelajaran. 

Pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung menuntut siswa 

untuk banyak melakukan aktivitas. Menurut Sardiman (2004:95) dalam 

belajar perlu ada aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat, 

berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas harus lebih ditonjolkan sehingga 

kegiatan belajar siswa menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil 

belajar yang lebih memadai (Hamalik, 2001:172). Dengan melakukan 
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banyak aktivitas yang sesuai dengan pembelajaran, maka siswa mampu 

mengalami, memahami, mengingat dan mengaplikasikan materi yang telah 

diajarkan (Hamalik, 2004:12). Peningkatan aktivitas belajar siswa 

mengakibatkan peningkatan penguasaan materi oleh siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat  (Rohani, 2004:6-7) belajar yang berhasil harus melalui 

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Dari uraian 

tersebut dengan adanya peningkatan aktivitas belajar maka akan 

meningkatkan hasil belajar. 

Dalam proses pembelajaran, nampaknya belum banyak guru yang 

menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa untuk 

melakukan proses pembelajaran dengan baik. Rendahnya hasil belajar 

siswa terjadi karena dalam proses pembelajaran di sekolah, sebagian besar 

guru belum menciptakan suasana belajar yang menuntut siswa terlibat 

aktif. Guru secara aktif menyampaikan penjelasan materi pelajaran 

sementara siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru oleh karena itu, 

guru diharapkan dapat menyajikan pembelajaran yang penuh variasi agar 

menarik dan merangsang keaktifan siswa. Melalui situasi pembelajaran 

yang efektif ini, diharapkan tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan 

dapat tercapai. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. 

(Setiawan, 2009 :2) 

Penggunaan model pembelajaran sebagai perantara untuk mencapai tujuan 

pembelajaran masih belum dioptimalkan. Proses pembelajaran 

menggunakan metode yang masih konvensional membuat siswa tidak 
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dapat mengembangkan kemampuan awal yang dimilikinya dan membuat 

siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran karena metode pembelajaran 

tersebut siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Akibatnya 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Kusuma, 2010:2). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Trianto (2010:5) bahwa masalah utama dalam 

pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) saat ini adalah masih 

rendahnya hasil belajar peserta didik yang merupakan hasil kondisi 

pembelajaran konvensional yang dalam proses pembelajaran memberikan 

dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi siswa untuk berkembang 

secara mandiri. 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi kelas VII SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung, bahwa nilai rata-rata ulangan harian siswa 

pada materi Penggunaan Mikroskop pada Tahun Pelajaran 2012/2013 

sebesar 65. Siswa yang mendapatkan nilai < 70 sebanyak 60%. Nilai 

tersebut belum mencapai KKM yang ditentukan sekolah yaitu 100% siswa 

yang telah mencapai nilai ≥ 70. Dari data tersebut, terlihat bahwa beberapa 

siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi. Standar 

kompetensi materi penggunaan mikroskop adalah memahami gejala-gejala 

alam melalui pengamatan.  Sesuai dengan standar kompetensi tersebut, 

siswa dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai 

penggunaan mikroskop dan alat-alat pendukung pengamatan lainnya.  

Diharapkan dengan tingginya pemahamana siswa ini, maka keterampilan 

siswa dalam melakukan pengamatan juga akan tinggi, sehingga prestasi 

belajar siswa pada materi penggunaan mikroskop akan meningkat. 
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Diketahui bahwa proses pembelajaran masih banyak didominasi oleh guru, 

yang menyebabkan siswa lebih banyak menerima informasi dari guru 

sehingga membuat siswa pasif dan aktivitas siswa pun tidak dapat 

dikembangkan secara optimal. Selama proses pembelajaran guru 

menggunakan metode ceramah, latihan soal dan diskusi. Metode – metode 

ini kurang merangsang aktivitas siswa, saat proses pembelajaran dengan 

metode ceramah guru menjadi satu-satunya sumber informasi bagi siswa, 

sehingga proses pembelajaran terlihat pasif karena siswa hanya menerima 

informasi dari guru, latihan soal pun kurang efektif karena siswa 

cenderung hanya menyalin jawaban dari buku yang telah tersedia. 

Sedangkan pada saat diskusi, kegiatan diskusi masih didominasi oleh guru 

sehingga keaktifan siswa dalam proses pembelajaran kurang optimal. Hal 

tersebut berdampak terhadap hasil belajar siswa yang tidak mengalami 

peningkatan.  

Melihat permasalahan di atas, maka diperlukan suatu solusi untuk 

menghadapi kendala yang dihadapi oleh guru SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi dan metode 

praktikum dalam penyampaian materi. Penerapan kedua metode ini 

dilakukan untuk melihat adanya perbedaan keberhasilan proses 

pembelajaran dan melihat perbedaan peningkatan hasil belajar dengan 

menggunakan kedua metode tersebut, karena salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran yaitu penggunaan 

metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat pada 

proses pembelajaran dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal ini yang 
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menjadi dasar pemikiran peneliti untuk melaksanakan penelitian di tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan 

memperagakan atau menunjukkan kepada siswa proses, situasi, atau benda 

tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya atau tiruan yang disertai 

penjelasan lisan. Metode Demonstrasi ialah suatu upaya atau praktek 

dengan menggunakan peragaan yang di tujukan pada siswa yang tujuannya 

ialah supaya semua siswa lebih mudah dalam memahami materi 

pembelajaran dengan demikian diharapkan metode demonstrasi dapat 

menjadi salah satu solusi untuk membantu siswa yang pasif dalam belajar 

biologi, karena metode ini dapat membuat pelajaran menjadi lebih konkrit 

dan jelas serta dapat meningkatkan rasa keingintahuan siswa dan 

merangsang siswa untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan, sehingga siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Lestari (2013:51) pada materi 

mikroskop, bahwa metode demonstrasi dengan media realia dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sudirman, (1992: 163) mengemukakan bahwa metode praktikum adalah 

cara penyajian pelajaran dimana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sesuatu yang dipelajari. Hal ini didukung 

pula oleh Winatapura (1993: 219) yang menyatakan bahwa metode 

praktikum adalah suatu cara penyajian dimana disusun secara aktif 

mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa yang dipelajarinya. 
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Metode demonstrasi dan metode praktikum diharapkan dapat menjadi 

solusi yang membantu proses belajar mengajar di kelas agar penyampaian 

materi lebih mudah diserap oleh siswa. Selain itu metode demonstrasi dan 

metode praktikum diharapkan dapat menggali keterampilan siswa dalam 

menguasai konsep-konsep yang ada dalam materi pokok yang diajarkan, 

sekaligus dapat mejadi jawaban kelemahan pembelajaran yang ada di SMP 

N 19 Bandar Lampung yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru 

(teacher centered) yang menyebabkan kurangnya interaksi antar siswa 

sehingga pengalaman siswa terbatas. Pembelajaran seperti ini 

menyebabkan informasi hanya satu arah yaitu dari guru ke siswa, sehingga 

siswa tidak aktif dan hasil belajar rendah dan tidak mencapai standar 

ketuntasan yang telah ditetapkan .  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode demonstrasi dan metode 

praktikum berpengaruh nyata dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Sunarsih (2009:51) pada siswa 

kelas III SD  N Karanggandu Trenggalek  menunjukkan bahwa metode 

praktikum dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA disekolah tersebut. Oleh sebab itu, peneliti menganggap perlu 

mengadakan penelitian untuk mengetahui perbedaan hasil belajar  yang 

dimiliki siswa melalui pembelajaran yang menggunakan metode 

demonstrasi dan menggunakan metode Praktikum. Kedua metode ini yang 

digunakan dalam penelitian untuk menyampaikan pembelajaran biologi 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar pada materi Penggunaan 

Mikroskop karena penyampaiannya dapat melibatkan siswa untuk aktif 
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dalam pembelajaran, dan guru dapat memanfaatkan media pembelajaran 

sehingga siswa tidak hanya ditekankan untuk menghafal suatu konsep. 

Dengan memberdayakan media pembelajaran yang sesuai, diharapkan 

dapat membantu siswa untuk mencapai standar ketuntasan belajar minimal 

di sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian 

yang berjudul “Perbandingan Penggunaan Metode Demontrasi Dengan 

Metode Praktikum Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Penggunaan 

Mikroskop” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perbandingan pengaruh dari penerapan metode 

demonstrasi dengan metode praktikum terhadap peningkatan hasil 

belajar kognitif dan afektif siswa?  

2. Perbandingan rata-rata hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan metode demonstrasi dengan metode praktikum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Perbandingan pengaruh dari penerapan metode demonstrasi dengan 

metode praktikum terhadap peningkatan hasil belajar kognitif dan 

afektif siswa? 
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2. Perbandingan rata-rata hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan metode demonstrasi dengan metode praktikum? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi siswa 

a. Melatih siswa untuk belajar aktif dalam proses pembelajaran 

b. Mempermudah siswa dalam mempelajari mikroskop dan  

penggunaan mikroskop. 

2. Bagi Guru 

Menjadikan metode yang dapat dipilih guru dalam proses 

pembelajaran  untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada materi 

penggunaan mikroskop. 

3. Bagi Peneliti 

a. Memberikan pengalaman mengajar sebagai calon guru dalam 

menggunakan metode demonstrasi dan metode praktikum. 

b. memberikan wawasan, pengalaman, bahan masukan bagi setiap 

peneliti sebagai calon guru untuk memeilih metode dan media 

yang tepat dan efektif  untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi penggunaan mikroskop. 

 

4. Bagi Sekolah 

Berupa masukan untuk mengoptimalkan penggunaan metode ataupun 

media yang efektif dalam kegiatan pembelajaran disekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa – siswi kelas VIIC  dan VIID  

SMP N 19 Bandar Lampung. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

demonstrasi dan metode praktikum. Metode demonstrasi adalah suatu 

cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau menunjukkan 

kepada siswa proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari 

baik sebenarnya atau tiruannya, yang sering disertai penjelasan lisan. 

Metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sesuatu 

yang dipelajari. 

3. Hasil belajar pada materi penggunaan mikroskop yang dibatasi hanya 

pada ranah kognitif dan afektif. 

4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah penggunaan mikroskop pada 

kelas VII semester genap dengan Standar Kompetensi (SK) 

Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan, KD Menggunakan 

mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-

gejala kehidupan. 

 

F. Kerangka pikir 

Proses pembelajaran adalah proses bertujuan, salah satu tujuannya yaitu 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang dapat membentuk pola 

perilaku siswa itu sendiri. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh seorang 
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guru harus mengarah pada pencapaian tujuan dan metode atau strategi 

yang digunakan oleh guru seharusnya tidak hanya sekedar ceramah, tetapi 

juga menggunakan strategi dan metode yang lebih bervariasi. Salah satu 

strategi dan metode yang dapat digunakan adalah metode demonstrasi dan 

metode praktikum. Penggunaan metode pembelajaran yang baik 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi beberapa faktor, 

diantaranya adalah media yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran pada siswa. Kegiatan pembelajaran kooperatif 

mempunyai beberapa kelebihan diantaranya tercipta kerjasama yang baik 

antara anggota tim, ada ketergantungan saling memerlukan yang positif 

(menanamkan rasa kebersamaan), tanggung jawab masing-masing anggota 

(setiap anggota memiliki sumbangan dan belajar), keterampilan hubungan 

antara personal (komunikasi, keberhasilan, dan penyelesaian 

permasalahan), serta dapat meningkatkan interaksi siswa.   

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan veriabel terikat. 

Dimana veriabel bebasnya adalah pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi dan metode praktikum sedangkan veriabel terikatnya adalah 

hasil belajar siswa pada materi mikroskop. Hubungan antara variabel 

tersebut digambarkan dalam diagram berikut : 
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Gambar 1 : Kerangka Pikir 

  Keterangan : X1 : Perlakuan Menggunakan Metode Demonstrasi   

             X2 : Perlakuan Menggunakan Metode Praktikum       

              Y : Hasil Belajar Siswa Pada Materi Penggunaan  

         Mikroskop   

        

Metode pembelajaran demonstrasi  melatih siswa menggunakan 

kemampuannya dengan maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis dan analitis. Metode demonstrasi ini digunakan 

untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang 

berkenaan dengan bahan pelajaran. Metode pembelajaran praktikum 

adalah metode mengajar yang mengajak siswa melakukan kegiatan 

percobaan untuk membuktikan atau menguji teori yang telah dipelajari.  

Metode praktikum juga membiasakan siswa berfikir ilmiah dengan 

mengharuskan siswa merumuskan hipotesis setelah diberikan 

permasalahan dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan, selain itu 

siswa diminta menemukan sendiri arah dan tindakan yang yang harus 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang diajukan oleh guru, dan 

membiasakan siswa mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah 

yang diajukan melalui setiap tahapan pembelajarannya.  

X1 

 

X2 

 

Y 
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Metode praktikum  dalam penerapannya memberi kesempatan siswa untuk 

memanfaatkan panca inderanya dan menjadikan siswa lebih aktif dengan 

melakukan kegiatan eksperimen, mendiskusikan fenomena alam dalam 

kelompok diskusi. Siswa juga dilatih untuk mengenal konsep baru dengan 

mengaitkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya kemudian 

dipelajari melalui kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya nalar seperti 

menelaah sumber pustaka dan berdiskusi, pada penerapan metode 

praktikum siswa diajak pula menerapkan pemahaman konsep yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan adanya perbedaan tersebut, 

memungkinkan akan terjadi perbedaan hasil belajar siswa antara 

penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan motode praktikum. 

G. Hipotesis Penelitian 

 

1. Ho :  Penerapan metode demonstrasi dan metode praktikum  tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar kognitif dan 

afektif siswa. 

 

H1 :   Penerapan metode praktikum berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar kognitif dan afektif siswa 

dibandingkan dengan  penerapan metode demonstrasi. 

2. Ho :  Rata - rata hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan metode demonstrasi sama dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan metode praktikum. 
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H1 :   Rata - rata hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan metode praktikum lebih tinggi dibandingkan 

pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


