
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Metode Pembelajaran Demonstrasi

Metode demonstrasi merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan

metode-metode mengajar lainnya.  Hal ini serupa dengan pendapat Sagala (2005: 210)

Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu
peristiwa atau benda sampai    pada penampilan tingkahlaku yang
dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh siswa secara nyata atau
tiruannya.

Melalui metode ini siswa berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati

segala benda yang sedang terlibat dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang diharapkan.  Dalam pelaksanaanya bisa jadi guru atau orang lain

yang sengaja diminta memperlihatkan proses kerja sesuatu itu.  Sehingga dengan

demontrasi siswa dapat dilibatkan secara aktif agar memperoleh pengalaman praktek

untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan, terdapat hal-hal yang dapat

dicapai melalui demontrasi, diantaranya demontrasi dapat dilakukan sebagai

pembangkit masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik untuk mengawali

atau membuka proses pembelajaran, demontrasi sebagai langkah awal membangun

konsepsi yang terletak pada data yang diperlukan dan tindak lanjutnya, demontrasi

sebagai langkah menuju kebenaran suatu kesimpulan, demontrasi sebagai

pembangkit motivasi belajar siswa, serta demontrasi sebagai langkah pembentukan

sikap sains siswa seperti dapat bertindak bijaksana, tidak mudah menyalahkan orang

lain, memiliki sifat kritis, terbuka, telitidan kreatif (Budi dalam Sumaji.1998:132).

Sanjaya (2006:151)



Beberapa langkah dalam melakukan demontrasi

a) Tahap persiapan

Hal-hal yang dilakukan antara lain:

a. Merumuskan tujuan yang hendak dicapai setelah proses demontrasi berakhir.

b. Persiapan garis besar langkah-langkah demontrasi yang akan dilakukan dan

c. Lakukan percobaan.

b) Tahap pelaksanaan

a. Langkah Pembukaan.

Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat

memperhatikan dengan jelas apa yang didemontrasikan.

Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa.

Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa.

b. Langkah Pelaksanaan.

Memulai demontrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa

untuk berpikir.

Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalanya demontrasi dengan

memperhatikan reaksi seluruh siswa.

Berikan kesempatan kepada siswa untuk aktif memikirkan lebih lanjut

sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demontrasi itu.

c) Tahap Akhir

Memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitanya dengan pelaksanaan

demontrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran.

Menurut Sagala(2007:210)

Metode demontrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu
peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan
agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara lisan atau tiruanya.



Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode demonstrasi mempunyai

kelebihan dan kelemahan seperti yang diungkapkan Sagala (2005: 210)

Kelebihannya :

a. Perhatian siswa dapat diarahkan pada hal-hal yang dianggap penting sehingga hal-

hal yang dianggap penting itu diamati secara utuh. Perhatian siswa lebih mudah

dipusatkan pada proses belajar dan tidak tertuju pada hal-hal yang tidak relevan.

b. Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan kegiatan yang

hanya mendengarkan ceramah atau membaca buku karena siswa memperoleh

gambaran yang jelas dari pengamatannya.

c. Dapat membimbing siswa ke arah berfikir yang sama dalam satu saluran pikiran

yang sama.

d. Beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan siswa akan dapat dijawab lebih

teliti pada waktu demonstrasi.

Kelemahannya :

a. Derajat visibilitasnya kurang, siswa tidak dapat melihat atau mengamati

keseluruhan benda atau peristiwa yang didemonstrasikan, kadang-kadang terjadi

perubahan yang tidak terkontrol.

b. Untuk mengadakan demonstrasi diperlukan alat-alat yang khusus. Kadang-kadang

alat itu sukar didapat. Demonstrasi merupakan metode yang tidak wajar bila alat

yang didemonstrasikan tidak dapat diamati secara seksama.

c. Kadang-kadang proses yang didemonstrasikan di dalam kelas akan berbeda jika

proses itu didemonstrasikan dalam situasi nyata atau sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan Sagala yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa dalam

proses pembelajaran siswa diharapkan dapat berperan aktif selama kegiatan

pembelajaran.  Dengan demikian siswa dapat mengembangkan kecakapan dan

keterampilan yang siswa miliki.  Sedangkan untuk mengatasi kelemahanya, guru



melakukan uji coba alat terlebih dahulu sebelum dilakukan demontrasi dan guru

memberikan pengertian yang sejalas-jelasnya tentang landasan teori dari yang

didemontrasikan sehingga dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep pada

saat demontrasi dilakukan.

Didukung dengan pendapat Sagala (2007: 212) untuk mengatasi kelemahan tersebut,

antara lain :

a. Guru berusaha mengarahkan demonstrasi sedemikian rupa agar siswa memperoleh

pengertian dan gambaran yang benar, pembentukan sikap dan kecakapan praktis

b. Mengusahakan supaya seluruh siswa dapat mengikuti demonstrasi sehingga

memperoleh pengertian dan pemahaman yang sama.

c. Memberikan pengertian yang sejelas jelasnya tentang landasan teori dari apa yang

hendak di demonstrasikan.

2. Pendekatan Konstruktivisme

Dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran maka akhir-akhir ini para ahli

mengembangkan berbagai model pembelajaran yang dilandasi pandangan

kontruktivisme dari piaget. Pandangan ini berpendapat bahwa dalam proses belajar

anak membangun pengetahuanya sendiri dan memperoleh banyak pengetahuan diluar

sekolah (dahar, 1089:160). Oleh karena itu, setiap siswa akan membawa konsepsi

awal mereka yang diperoleh selama berinteraksi dengan lingkungan dalam kegiatan

belajar-mengajar. Terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan dalam kontruktivisme

(Tasker, 1992:30),yaitu sebagai berikut:

a. Peran aktif siswa dalam mengkontruksi pengetahuan secara bermakna.

b. Pentingnya membuat kaitan antar gagasan oleh siswa dalam mengkontruksi

pengetahuan.

c. Mengaitkan gagasan siswa dengan informasi baru dikelas.



Pendekatan kontruktivisme adalah suatu pendekatan yang meminta siswa membangun

pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan kepada

pengalaman awal.  Pemahaman yang awal dikembangkan melalui pengalaman-

pengalaman belajar bermakna. Menurut Driver dan Oldham (yang dikutip oleh Panen

Paulina, 2001:28) pembelajaran  berlandaskan konstruktivisme memiliki ciri-ciri

antara lain:

a. Orientasi yaitu, memberikan kesempatan pada. siswa untuk mengembangkan

motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan mengadakan observasi terhadap

topik yang hendak dipelajari.

b. Elisitasi yaitu, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan idenya

secara jelas dengan berdiskusi, menulis, menggambar, dan lain-lain

c. Restrukturisasi ide yaitu, mengklarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide

orang lain, membangun ide yang baru melalui diskusi dan mengevaluasi ide

barunya melalui eksperimen.

d. Penggunaan ide dalam banyak situasi yaitu ide atau pengetahuan yang telah

dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacammacam situasi yang

dihadapi.

e. Review yaitu, merubah ide/gagasan. Dapat terjadi bahwa dalam mengaplikasi

pengetahuannya, siswa perlu merevisi gagasannya, bisa dengan menambah suatu

keterangan ataupun mungkin dengan mengubahnya menjadi lebih lengkap.

Menurut Novack yang disadur oleh Ertikanto (2003) , bahwa pendekatan

kontruktivisme mempunyai pola umum yang terdiri dari 3 fase, yaitu:

a. Fase Pertama, exposing alternative framework (mengungkap konsepsi awal) belajar

konsep sains melibatkan akomodasi kognitif terhadap konsepsi awal (Alternative

framework) siswa, tugas guru dalam pembelajaran adalah mengetahui dengan pasti



konsepsi awal siswa secara individual terhadap topik atau pokok bahasan yang

sedang dipelajari.  Bila tidak sesuai dengan konsep yang diterima oleh umumnya

ilmuan maka guru harus berusaha memodifikasinya menuju konsepsi yang sesuai

dengan konsepsi ilmuan.

b. Fase Kedua, creating conceptual conflict (menciptakan konflik konseptual)

Menciptakan konflik konseptual dalam pikiran siswa adalah suatu tahap yang

penting dalam pembelajaran, sebab hanya dengan adanya konflik tersebut siswa

merasa tertantang untuk belajar, dengan kata lain mereka merasa tidak puas

terhadap kenyataan yang sedang dihadapinya.

c. Fase Ketiga, encouraging cognitive accommodation (mengupayakan terjadinya

akomodasi kognitif) Mendorong terjadinya akomodasi dalam struktur kognitif siswa

dalam pembelajaran perlu dilakukan agar fikiran mereka kembali ke kondisi

equilibrium.  Hal ini dapat dilakukan oleh guru dengan cara menyediakan suatu

pengalaman belajar misalnya percobaan yang lebih meyakinkan mereka bahwa

konsepsinya kurang tepat.  Untuk sampai pada tahap yang meyakinkan siswa, guru

perlu mengunakan pertanyaan yang sifatnya mengali konsepsi siswa.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengungkap konsep awal siswa

mengenai topik yang akan dipelajari salah satu diantaranya adalah cara verbal yakni

mengajukan pertanyaan yang bersifat meminta informasi misalnya: Apa yang terjadi

jika menurut kamu apa yang menyebabkannya ?, cara ini dapat dilakukan oleh guru

secara lisan ataupun secara tertulis (tes bentuk uraian atau Multiple Choice).  Cara

kedua adalah memperlihatkan fenomena alam tertentu dapat berupa tiruan atau kejadian

asli, kemudian menugaskan menyediakan suatu pengalaman belajar misalnya

percobaan yang lebih meyakinkan mereka bahwa kansepsinya kurang tepat. untuk

sampai pada tahap yang meyakinkan siswa, guru perlu menggunakan pertanyaan yang



sifatnya menggali konsepsi siswa misalnya : Apa yang Anda maksud dengan....,

Mengapa bisa terjadi...,

3. Penerapan metode Demontrasi dalam pembelajaran dengan pendekatan

kontruktivisme

Melalui metode ini siswa berkesempatan untuk mengamati segala benda yang sering

terlihat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengambil kesimpulan yang

diharapkan.

Dengan melakukan demontrasi siswa dilibatkan secara langsung dan berperan aktif

agar memperoleh pengalaman praktek untuk mengembangkan kecakapan dan

keterampilan terdapat hal-hal yang dapat dicapai melalui metode demontrasi,

diantaranya demontrasi sebagai pembangkit masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang

sangat baik untuk mengawali atau membuka proses pembelajaran.

Dalam hal ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan

motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan mengadakan observasi terhadap topik

yang hendak dipelajari, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan

idenya secara jelas dengan berdiskusi atau menulis, siswa dapat membandingkan

idenya dengan ide teman-temanya dan mengevaluasi nya sehingga dapat membangun

ide barunya dengan cara melakukan demontrasi atau percobaan.

Dengan begitu siswa dapat mengunakan idenya dalam situasi yang sering dihadapai

dalam kehidupan sehari-hari dan akhirnya siswa melakukan review atau merubah ide

atau gagasan dengan cara siswa perlu merevisi gagasanya bisa dengan menambah

sesuatu keterangan atau mungkin dengan merubahnya menjadi lebih lengkap lagi

sehingga siswa mempunyai pengalaman baru berdasarkan dengan pemahaman awal.

Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan kegiatan dalam

belajar sendiri.  Siswa melakukan belajar sambil bekerja, dengan bekerja siswa akan



memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta

mengembangkan keterampilannya.  Dengan meningkatnya aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa dalam mengikuti

pembelajaran.

Sahingga penerapan menggunakan metode demontrasi dalam pembelajaran dengan

pendekatan kontruktivisme dapat terwujud.

4. Aktivitas

Pada prinsip nya Belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku dan tindakan

yang dialami oleh siswa itu sendiri.  Dimyati dan Mudjiono (2002:7) menyatakan

bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri.

Belajar merupakan bagian dari aktivitas.  Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas.

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya men-dengarkan dan

mencatat saja.  Aktivitas belajar harus dilakukan siswa sebagai usaha untuk

meningkatkan hasil belajar.  Seiring dengan itu, Djamarah (2000:67) menyatakan

bahwa belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak

didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan

didalam benak anak didik.

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang didahului dengan peren-canaan dan

didasari untuk mencapai tujuan belajar, yaitu perubahan penge-tahuan dan

keterampilan yang ada pada diri siswa yang melakukan kegiatan belajar.  Kegiatan

belajar yang dilakukan adalah kegiatan yang dapat mendukung pencapaian tujuan

dalam proses pembelajaran.  Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang sangat

penting dalam pembelajaran. Seperti yang diungkapkan Sardiman (



belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas, belajar itu tidak mungkin

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah

kegiatan yang dilakukan siswa selama proses belajar mengajar ber-langsung agar

mendapat hasil yang optimal.

Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2003:101) membuat suatu daftar yang berisi 177

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, memperhatikan

gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

c. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,

musik, pidato.

d. Writing activities, seperti misalnya: menulis cerita, karangan,   laporan, angket,

menyalin.

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

f. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan percobaan,

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggap, mengingat, memecahkan

soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

h. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira,

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

Klasifikasi aktivitas di atas, menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah itu cukup

kompleks dan bervariasi.  Jika berbagai macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di

sekolah, tentu sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan, dan benar-benar



menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan akan memperlancar

peranannya sebagai pusat transformasi kebudayan.  Menurut Gagne, dalam Dimyati

dan Mudjiono (2002:10) berpendapat bahwa belajar terdiri dari tiga komponen

penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar.

Lebih lanjut Piaget berpendapat bahwa:

Pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan interaksi
terus menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami
perubahan.  Dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi
intelek semakin berkembang. (Dimyati dan Mudjiono, 2002:13)

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan

belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkaitan. Jika tidak ada keserasian diantara

keduanya maka belajar tidak akan berlangsung optimal.

5. Penguasaan Konsep

Dalam Ensiklopedi indonesia, konsep merupakan pokok pertama yang mendasari

keseluruhan pemikiran, konsep biasanya hanya ada dalam alam pemikiran, atau

kadang-kadang tertulis secara singkat. Dalam penyusunan ilmu pengetahuan,

diperlukan kemampuan menyusun konsep-konsep dasar yang dapat diuraikan terus

menerus, kemampuan abstrak itu disebut pemikiran konseptual.

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau kelompok orang yang
dinyatakan dalam defenisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi
prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman,
melalui generalisasi dan berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan
dan meramalkan.
(Sagala, 2003:71)

Konsep dapat menolong kita untuk mengklasifikasikan fenomena yang ada di sekitar

kita. Melalui perbendaharaan konsep, siswa diharapkan tidak sekedar memilikinya,

tetapi diharapkan dapat menggunakannya untuk mengorganisasikan dan

mengklasifikasikan pengalamannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi

mereka.



Pemahaman konsep-konsep dapat dibedakan menjadi tujuh dimensi yaitu :

1. Atribut, setiap konsep mempunyai atribut yang berbeda.

2. Struktur, menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut atribut itu.

3. Keabstrakan, yaitu konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu

terdiri dari konsep-konsep yang lain.

4. Keinklusifan, yaitu ditunjukan pada jumlah contoh-contoh yang terlibat dalam

konsep itu.

5. Generalisasi atau keumuman, yaitu bila diklasifikasikan, konsep-konsep dapat

berbeda.

6. Ketepatan, yaitu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan aturan-aturan untuk

membedakan contoh-contoh atau non contoh suatu konsep.

7. Kekuatan (power), yaitu kekuatan suatu konsep oleh sejauh mana orang setuju

bahwa konsep itu penting.

(Flavel dalam Sagala, (2003:72)

Menurut pendapat di atas, konsep adalah buah pikiran yang dimiliki seseorang yang

tumbuh sebagai hasil dari pengalaman manusia yang lebih dari satu benda, peristiwa

atau fakta yang mengalami perubahan akibat pengetahuan baru, dan konsep merupakan

abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia untuk

berpikir.

Penguasaan konsep oleh siswa dapat memudahkan memecahkan masalah dan

memudahkan siswa untuk mempelajari konsep yang lain. Setelah siswa memahami

suatu konsep, maka pada proses pembelajaran selanjutnya siswa akan lebih mudah

memahami pelajaran fisika dan sekaligus mendapatkan wawasan pengetahuan yang

lebih baik. Proses pemahaman suatu konsep akan mendorong keinginan yang lebih

tinggi terhadap pemikiran siswa untuk mengembangkan konsep fisika.



Taraf penguasaan konsep siswa dapat diketahui kriterianya dengan kriteria taraf

penguasaan konsep dari Thoha (1994 : 89) sebagai berikut :

Taraf nilai rata-rata Kualifikasi nilai

Baik

5,5 6,5 Cukup

Kurang

bagaimana hasilnya jika.... dan sebagainya.

B. Kerangka Pemikiran

Pendekatan kontruktivisme adalah suatu pendekatan yang meminta siswa membangun

pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan kepada

pengalaman awal.  Pemahaman yang awal dikembangkan melalui pengalaman-

pengalaman belajar bermakna.  Dalam hal ini, maka digunakan metode demonstrasi yang

memberikan kesempatan pada siswa mengembangkan kemampuan mengamati segala

benda yang sedang terlibat dalam proses pembelajaran, serta dapat mengambil

kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan. Melalui metode demonstrasi siswa dapat lebih

meningkatkan aktivitasnya dalam pembelajaran.

Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan kegiatan dalam

belajar sendiri.  Siswa melakukan belajar sambil bekerja, dengan bekerja siswa akan

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta

mengembangkan keterampilannya.  Dengan meningkatnya aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa dalam rnengikuti

pembelajaran.

Dalam pelajaran fisika banyak terdapat konsep dan teori yang bersifat abstrak yaitu sulit

diamati fenonemanya secara langsung.  Konsep-konsep abstrak yang sukar diserap dan



dipahami siswa dapat digunakan demontrasi keabstrakan suatu konsep akan menjadi lebih

konkrit sehingga siswa lebih terbantu dalam menyerap dan memahaminya konsep

tersebut.  Penguasaan konsep oleh siswa dapat memecahkan masalah dan memudahkan

siswa untuk mempelajari konsep yang lain.  Proses pemahaman suatu konsep akan

mendorong keinginan yang lebih tinggi terhadap pemikiran siswa untuk mengembangkan

konsep tersebut.

C. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan metode demonstrasi denganpendekatan

konstruktivisme dapat meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa materi

pokok bahasan Usaha dan Energi kelas  VII B  SMP N 4 Kotabumi tahun pelajaran

2009/2010.


