
 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Metode Demonstrasi 

 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 

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

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan 

dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan (Muhibbin Syah, 

2000: 57). Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang 

berkenaan dengan bahan pelajaran (Syaiful Bahri Djamarah 2000: 44).  

 

Metode Demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan 

bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa.  

Untuk memperjelas pengertian tersebut dalam prakteknya dapat di lakukan 

oleh guru atau anak didik itu sendiri. Metode Demonstran cukup baik 

apabila di gunakan dalam penyampaian bahan pelajaran biologi, misalnya 

bagaimana cara menggunakan mikroskop, bagaimana proses pemfokusan 

sehingga menghasilkan gambar, dan yang lainnya.  

 

Beberapa aspek yang penting dalam menggunakan metode demonstrasi 

diantaranya: 
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1. Demonstrasi akan menjadi metode yang tidak wajar apabila alat yang 

di Demonstrasikan tidak bisa di amati dengan seksama oleh siswa. 

Misalnya alatnya terlalu kecil atau penjelasannya tidak jelas. 

2.  Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak di ikuti oleh aktivitas di 

mana siswa sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadi aktivitas 

mereka sebagai pengalaman yang berharga.  

3.  Tidak semua hal dapat di demonstrasikan di kelas karna sebab alat-

alat yang terlalu besar atau yang berada di tempat lain yang tempatnya 

jauh dari kelas.  

4. Hendaknya dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis  

5.  Sebagai pendahuluan, berilah pengertian dan landasan teori dari apa 

yang akan di demonstrasikan. 

  

Sebaiknya dalam mendemonstrasikan pelajaran tersebut guru harus 

terlebih dulu mendemonstrasikan dengan sebaik-baiknya, baru di ikuti 

oleh murid-muridnya yang sesuai dengan petunjuk. Metode demonstrasi 

ini memiliki kelebihan dan kekurangannya yaitu : 

 

a. Kelebihan metode demonstrasi 

Adapun kelebihan dari metode demonstrasi adalah : 

1. Perhatian anak didik dapat di pusatkan, dan titik berat yang di anggap 

penting oleh guru dapat di amati. 

2. Perhatian anak didik akan lebih terpusat pada apa yang di 

demonstrasikan, jadi proses anak didik akan lebih terarah dan akan 

mengurangi perhatian anak didik kepada masalah lain. 
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3.  Dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses 

belajar. 

4.  Dapat menambah pengalaman anak didik. 

5. Bisa membantu siswa ingat lebih lama tentang materi yang di 

sampaikan. 

6. Dapat mengurangi kesalah pahaman karna pengajaran lebih jelas dan 

kongkrit. 

7. Dapat menjawab semua masalah yang timbul di dalam pikiran setiap 

siswa karena ikut serta berperan secara langsung.  

 

Setelah melihat beberapa keuntungan dari metode demonstrasi tersebut, 

maka dalam bidang setudi biologi, banyak hal-hal yang dapat di 

demonstrasikan seperti bagian-bagian mikroskop dan penggunaan 

mikroskop. Apabila teori penggunaan mikroskop yang benar dan baik 

telah di miliki oleh siswa, maka guru harus mencoba mendemonstrasikan 

di depan para murit dan meminta siswa memperagakan dihadapan siswa 

yang lainnya, sehingga apabila ada kesalahan atau kekurangannya guru 

berkewajiban memperbaikinya. Tindakan mengamati segi-segi yang 

kurang baik lalu memperbaikinya akan memberikan kesan yang dalam 

pada diri siswa, karna guru telah memberi pengalaman kepada siswa baik 

bagi siswa yang menjalankan Demonstrasi ataupun bagi yang 

menyaksikannya. 
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b. Kekurangan Metode Demonstrasi  

 

Adapun kekurangan dari metode demonstrasi ini adalah : 

1. Memerlukan waktu yang cukup banyak  

2.  Apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi menjadi 

kurang efesien. 

3. Memerlukan biaya yang cukup mahal, terutama untuk membeli 

bahan- bahannya. 

4.  Memerlukan tenaga yang tidak sedikit. 

5.  Apabila siswa tidak aktif maka metode demonstran menjadi tidak 

efektif.  

 

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penggunaan metode 

demonstrasi tersebut adalah: 

1) Rumuskan secara spesifik yang dapat di capai oleh siswa. 

2) Susun langkah-langkah yag akan dilakukan dengan demontrasi 

secara teratur sesuai dengan skenario yang telah di rencanakan. 

3) Menyiapkan peralatan yang di butuhkan sebelum demonstrasi 

dimulai. 

4)  Usahakan dalam melakukan demonstrasi tersebut sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya. 

 

a. Peran Metode Demonstrasi Dalam Peningkatan Hasil Belajar 

 

     Penggunaan metode demonstrasi mampu mengkomunikasikan sesuatu 

yang ingin disampaikan oleh pemberi kepada penerima. Oleh karena itu 
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dalam merancang proses belajar hendaknya dipilih metode yang benar-

benar efektif dan efisien atau merancang metode sendiri sehingga dapat 

menyampaikan pesan pembelajaran, yang akhirnya terbentuk kompetensi 

tertentu dari siswa. Metode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

metode demonstrasi. Metode demonstrasi mempunyai kemampuan atau 

potensi mengatasi kekurangan-kekurangan guru, metode demonstrasi 

mampu menyampaikan meteri secara jelas dan mudah di pahami siswa. 

Dengan demikian penggunan metode demonstrasi dapat menyalurkan 

pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan. Dari hal 

tersebut maka proses belajar akan efektif dan prestasi belajar siswa akan 

meningkat. 

 

B. Metode Praktikum 

 

 

Pratikum berasal dari kata praktik yang artinya pelaksanaan secara nyata 

apa yang disebut dalam teori. Sedangkan pratikum adalah bagian dari 

pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk 

menguji dan melaksankan di keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori 

dan pelajaran praktek (KBBI, 2001:785). 

Berdasarkan terminologinya, praktikum dapat diartikan sebagai suatu 

rangkaian kegiatan yang memungkinkan seseorang (siswa) menerapkan 

keterampilan atau mempraktikkan sesuatu. Di dalam kegiatan praktikum 

sangat dimungkinkan adanya penerapan beragam keterampilan proses 

sains sekaligus pengembangan sikap ilmiah yang mendukung proses 

perolehan pengetahuan (produk keilmuan) dalam diri siswa. Di sinilah 
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tampak betapa praktikum memiliki kedudukan yang amat penting dalam 

pembelajaran IPA, karena melalui praktikum siswa memiliki peluang 

mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses sains, sikap ilmiah 

dalam rangka memperoleh pengetahuannya (Subiantoro, 2010:7). 

Penentuan dan penggunaan metode mengajar oleh guru adalah sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang akan dicapai dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu di dalam tujuan pengajaran, guru 

hendaknya memiliki kemampuan untuk memilih, menentukan dan 

menggunakan metode yang sesuai dalam pencapaian tujuan pengajaran 

tersebut. 

Sardiman, (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. 

Suparno, P (2007:77) menjelaskan bahwa metode praktikum adalah 

metode mengajar yang mengajak siswa melakukan kegiatan percobaan 

untuk membuktikan atau menguji teori yang telah dipelajari. Kegiatan 

praktikum dapat dibedakan menjadi dua yaitu praktikum terbimbing atau 

terencana dan praktikum bebas. Kegiatan siswa dalam praktikum 

terbimbing hanya melakukan percobaan dan hanya menemukan hasilnya 

saja, seluruh jalannya percobaan sudah dirancang oleh guru. Langkah - 
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langkah percobaan, peralatan yang digunakan, serta objek yang harus 

diamati atau diteliti sudah ditentukan sejak awal oleh guru. Sedangkan 

kegiatan siswa dalam praktikum bebas lebih banyak dituntut untuk berfikir 

mandiri bagaimana cara merangkai alat percobaan, melakukan percobaan, 

dan memecahkan masalah, guru hanya memberikan permasalahan dan 

objek yang harus diamati atau diteliti. Dalam mengimplementasikan 

kegiatan praktikum dalam pembelajaran, umumnya siswa dibagi menjadi 

kelompok – kelompok kecil antara 2-6 orang, tergantung pada 

ketersediaan alat dan bahan pada jenjang pendidikan SMP umumnya siswa 

masih kesulitan dalam membangun prosedur percobaan sendiri, karena itu 

guru umumnya menyediakan LKK sebagai panduan bagi siswa dalam 

melakukan praktikum. 

Sedikitnya ada empat alasan yang dikemukakan oleh para pakar 

pendidikan IPA mengenai pentingnya kegiatan praktikum. Pertama, 

praktikum membangkitkan motivasi belajar IPA. Kedua, praktikum 

mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar melaksanakan 

eksperimen. Ketiga, praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. 

Keempat, praktikum menunjang pemahaman materi pelajaran (Woolnough 

dan Allsop, 1985: 5-8). 

Kegiatan praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembelajaran IPA khususnya biologi sehingga IPA disebut dengan 

experimental science. Hal itu sejalan dengan pendapatnya Sagala, S 

(2005:220) yang menjelaskan bahwa proses belajar mengajar dengan 
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praktikum ini berarti siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri, 

menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang 

suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Metode praktikum memiliki 

kelebihan dan kekurangannya yaitu : 

 

A. Kelebihan metode praktikum 

Adapun kelebihan dari metode praktikum yaitu : 

a. Dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau 

kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri dari 

pada hanya menerima penjelasan dari guru atau dari buku. 

b. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi 

eksplorasi tentang sains dan teknologi. 

c. Dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerjasama, 

bersikap jujur, terbuka, kritis dan bertoleransi. 

d. Siswa belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri 

suatau proses atau kejadian. 

e. Memperkaya pengalaman siswa dengan hal – hal yang bersifat 

objektif dan realistis. 

f. Mengembangkan sikap berfikir ilmiah. 

g. Hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses 

internalisasi. 
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B. Kekurangan metode praktikum 

Adapun kekurangan metode praktikum yaitu : 

a. Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu 

mudah diperoleh dan murah. 

b. Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan 

karena terdapat faktor – faktor tertentu yang berada diluar jangakauan 

kemampuan. 

c. Dalam kehidupan sehari – hari tidak semua hal dapat dijadikan materi 

eksperimen. 

d. Sangat menuntut penguasaan pekembangan materi, fasilitas peralatan 

dan bahan mutakhir. 

 

Pada pelaksanaan praktikum dalam proses pembelajaran, ada langkah-

langkah yang perlu dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai 

dengan baik. Menurut Djajadisastra (1982:11) ada tiga langkah utama yang 

perlu dilakukan, yaitu langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan tindak 

lanjut metode praktikum. Langkah – langkah yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Langkah persiapan 

Persiapan yang baik perlu dilakukan untuk memperkecil kelemahan – 

kelemahan atau kegagalan – kegagalan yang dapat muncul. Adapun  

Persiapan untuk metode praktikun yaitu :  

a. Menetapkan tujuan praktikum 

b. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
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c. Mempersiapkan tempat praktikum. 

d. Mempertimbangkan jumlah siswa dengan jumlah alat yang 

tersedia dan kapasitas tempat praktikum. 

e. Mempersiapkan faktor keamanan dari praktikum yang akan 

dilakukan. 

f. Mempersiapkan tata tertib dandisiplin selama praktikum. 

g. Membuat petunjuk dan langkah – langkah praktikum. 

 

2. Langkah Pelaksanaan 

1. Sebelum melaksanakan praktikum siswa mendiskusikan persiapan 

dengan guru, setelah itu barulah meminta keperluan praktikum( 

alat dan bahan praktikum). 

2. Selama berlangsungnya proses pelaksaan metode praktikum, guru 

perlu melakukan observasi terhadap proses praktikum yang 

sedang dilaksanakan baik secar menyeluruh maupun 

perkelompok. 

3. Memberikan dorongan dan bantuan terhadap kesulitan yang 

dihadapi siswa. 

4. Sebelum pelaksanaan praktikum di mulai, maka persiapan dan 

kegiatan yang perlu dan harus dilakukan siswa adalah : 

1. Mempelajari tujuan dan prosedur praktikum 

2. Menggunakan alat / bahan dalam praktikum 

3. Mencari persamaan reaksi dari percobaan yang dilakukan 

4. Mengamati percobaan 
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5. Mengambil, menyajikan dan menganalisis data, 

mengambil kesimpulan 

6. Menyimpulkan hasil praktikum 

7. Mengkomunikasikan hasil praktikum 

5. Pelaksanaan Praktikum 

1. Praktikum dapat dilakukan perorangan atau 

berkelompok.Yang paling baik kalau setiap orang dapat 

melakukan sendiri-sendiri pecobaannya. Namun tidak 

menutup kemungkinan untuk dilakukan dalam kelompok 3-

4 orang. 

2. Jenis praktikum sama untuk setiap siswa tetapi juga dapat 

dilaksanakan beberapa jenis praktikum dilakukan bersama 

dalam waktu yang sama, artinya tiap siswa melakukan jenis 

praktikum yang berbeda. 

3. Pelaksanaan praktikum dilakukan dalam laboratorium, 

sebagian besar percobaan IPA di SD sampai SMA dapat 

juga dilakukan dalam kelas. Apabila percobaan dilakukan 

dalam kelas, hendaknya diperhatikan. 

a. Percobaan tidak menghasilkan gas beracun 

b. Alat-alat sudah tersedia dalam bak plastik untuk setiap 

individu atau untuk satiap kelompok 

 

3. Tindak lanjut metode praktikum  

Setelah melaksanakan praktikum maka dilakukan kegiatan selanjutnya 

yaitu : 
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1. Meminta siswa membuat laporan praktikum. 

2. Mendiskusikan masalah – masalah yang terjadi selama 

praktikum. 

3. Memeriksa kebersihan alat dan menyimpan kembali semua 

pelengkapan yang telah digunakan. 

 

C. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar siswa diperoleh setelah berakhirnya proses pembelajaran, 

dan dapat diukur dengan angka-angka yang pasti. Sebagaimana yang 

di ungkapkan Sardiman (2003:100) bahwa : 

     Hasil belajar mencerminkan adanya perubahan tingkah laku pada 

 siswa. Ketercapaian tujuan pembelajaran atau hasil pengajaran 

 sangat di pengaruhi oleh bagaimana aktivitas siswa dalam belajar 

 

Berhasilnya suatu pengajaran juga dapat dilihat dari aktivitas 

siswanya, karena belajar merupakan suatu proses dimana peserta didik 

harus aktif. Semakin tinggi atau banyak aktivitas yang dilakukan 

siswa maka hasil belajar yang di perolehpun akan tinggi atau 

meningkat. Hasil dan bukti belajar dari siswa ialah adanya perubahan 

tingkah laku. 

Menurut Hamalik (2004:30) yaitu : 

     Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan  

 tingkah  laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 

 tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti menjadi mengerti. 

 Tingkah laku memiliki unsur subjektif dan unsur motoris. Unsur 

 subjektif adalah unsure rohaniah sedang berpikir dapat dilihat dari 

 raut mukanya, sikapnya dalam rohaniahnya tidak bias kita lihat. 
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Menurut  Sudjiono (2006:24) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menekankan pada kompetensi yang harus menjadi sasaran 

dalam evaluasi dan hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

1. Ranah kognitif merupakan salah satu aspek dari hasil belajar yang 

harus dinilai yang berkaitan dengan kemampuan berpikir termasuk 

didalamnya kemampuan menghapal, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengsintesis dan kemampuan mengevaluasi. 

2. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Ada 5 jenjang dalam ranah afektif, diantaranya : 

menerima/memperhatikan, menanggapi, menilai/menghargai, 

mengatur/mengorganisasi, karakterisasi dengan suatu 

nilai/kompleks nilai.  

3. Ranah psikomotor, merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan/skill 

 

Salah satu cara untuk melihat hasil belajar adalah dengan melakukan 

evaluasi menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:200) berpendapat 

bahwa : 

 Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai 

 belajar siswa melalui kegiatan dan pengukuran hasil belajar. 

 

Tujuan utama dari evaluasi hasil belajar adalah mengetahui tingkat 

keberhasilan yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Tujuan  pembelajaran adalah adanya perubahan prilaku 
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siswa baik dari segi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun 

keterampilan (psikomotor) siswa, Menurut Anonim (2003:1) bahwa: 

     Kompetensi lulusan suatu jenjang pendidikan, sesuai dengan tujuan 

 Pendidikan nasional, mencakup komponen pengetahuan,

 keterampilan, Kecakapan, kemandirian, kreativitas, kesehatan, 

 akhlak, ketakwaan, dan kewarganegaraan. 

 

Kemampuan kognitif adalah kemampuan berfikir, kemampuan 

memperoleh pengetahuan, pengenalan, kenseptualisasi, penentuan, 

dan penalaran. Kemampuan afektif adalah kemampuan yang berkaitan 

dengan perasaan, emosi, sikap, derajat, penerimaan atau penolakan 

terhadap suatu objek. Kemampuan psikomotor adalah kemampuan 

melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, kemampuan 

yang berkaitan dengan gerak fisik. Hasil belajar siswa harus 

mencerminkan adanya peningkatan. Dari ketiga aspek tersebut, hasil 

belajar siswa dikatakan baik jika hasil yang meliputi ketiga aspek 

tersebut meningkat dan belum optimal jika salah satu aspek 

kemampuan belum menigkat.  

Setelah terjadinya proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil yang 

dicapai siswa.  Hasil yang dapat dicapai dari belajar dapat dilihat dari 

nilai yang diperoleh setiap mengikuti tes.  Cara memperoleh data hasil 

belajar dapat dilakukan dengan memberikan tes, umumnya sudah 

banyak dilakukan secara berencana dan sewaktu-waktu menurut 

kebutuhan yang paling memenuhi persyaratan sebagai evaluasi yang 

baik. 


