
 

 

 

 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR IPA MELALUI METODE 

DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 TALANG  

TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 
SKRIPSI 

 

 

 

 

Oleh  

Yuhanna 

       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 
 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR IPA MELALUI METODE 

DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 TALANG TELUK  

BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

Yuhanna 

 
Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan prestasi belajar IPA dengan tujuan untuk 

meningkatan aktivitas dan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Penelitian yang digunakan 

menggunakan metode demonstrasi. Tempat penelitian yang dilaksanakan di kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 1 Talang Teluk Betung Selatan Bandar Lampung berjumlah 30 murid dan sampel pada 

penelitian ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Talang Teluk Betung Selatan. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan tiga siklus. 

Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan tes. Data dianalisis secara deskriftif kuantitatif. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan, yaitu dari 

siklus I sebesar 23,3% kemudian pada siklus II sebesar 40% dan pada siklus III siswa mengalami 

peningkatan sebesar 87%. Prestasi belajar siswa mengalami peningkatan, pada siklus I sebesar 61 % 

kemudian pada siklus II sebesar 63,2% dan pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 71,3%. 

 
Kata kunci : aktivitas, prestasi belajar, metode demonstrasi 
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MOTTO 

 

 

“ Jadilah seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar BelakangMasalah 

 
 

Pendidikan menentukan kemajuan suatu bangsa, pendidikan membentuk sumber 

daya manusia berkualitas yang mampu berperan sebagai pelaku perubahan dimana 

yang muda yang berkarya, jika dalam proses pendidikan terdapat hal yang tidak 

signifikan maka akan berdampak pada hasil. Keberhasilan pendidikan bukan 

hanya diketahui dari kualitas individu, melainkan juga terkait erat dengan kualitas 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan 

dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan 

kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas 

layanan pendidikan. 

 
Pendidikan merupakan suatu proses mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, serta mewujudkan tujuan nasional 

bangsa. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1  

dinyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan negara. 
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Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan terutama ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang di alami siswa. Siswa dalam belajar di harapkan mampu 

mengalami perubahan baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka dalam proses pembelajaran siswa bukan hanya 

dituntut sekedar mendengar dan mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas 

siswa dalam proses berpikir. Pembelajaran mengandung arti suatu kegiatan yang 

dilaksanakan guru dan siswa secara bersama-sama. Inti dari pembelajaran tersebut 

adalah terjadi proses memberi dan menerima, diakhiri evaluasi yang sengaja 

dilakukan guru untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahamansiswa. 

 
Salah satu indikator rendahnya prestasi belajar siswa pemanfaatan IPA pada 

kegiatan belajar pada mata pelajaran tersebut belum maksimal. Pada umumnya 

metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar IPA masih didominasi 

oleh metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Sebaliknya strategi 

pembelajaran demonstrasi oleh mata pelajaran IPA sering diabaikan. Mengatasi 

hal tersebut, maka guru perlu memanfaatkan dengan menggunakan metode 

demonstrasi diharapkan siswa dapat meningkatkan aktivitas dan prestasisiswa. 

 

Pembelajaran IPA sering diinterprestasikan sebagai  aktivitas utama yang 

dilakukan guru, yaitu guru mengenalkan materi, mungkin mengajukan satu atau 

dua pertanyaan dan meminta siswa yang pasif untuk aktif dengan memulai 

melengkapi latihan dari buku teks, pelajaran diakhiri dengan pengorganisasian 

yang baik dan pembelajaran selanjutnya dilakukan dengan sekenario yangserupa. 

 
Pada umumnya, sekelompok siswa beranggapan bahwa mata pelajaran IPA sulit 

dipahami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) siswa kurang 
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memiliki pengetahuan prasyarat serta kurang mengetahui manfaat pelajaran IPA 

yang ia pelajari. (2) daya abstraksi siswa kurang dalam memahami konsep-konsep 

IPA yang bersifat abstrak. 

 
Mengajarkan IPA, sebaiknya diusahakan agar siswa mudah memahami konsep 

yang ia pelajari, sehingga siswa lebih berminat untuk mempelajarinya. Jika 

sekiranya diperlukan media atau alat peraga yang dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep IPA, maka seyogyanya guru menyiapkan media atau alat 

peraga yang diperlukan. 

 
Selama ini metode pembelajaran pendidikan yang dilakukan oleh para pendidik di 

Indonesia pada umumnya adalah menerapkan metode pembelajaran tradisional. 

Yaitu para guru masih sangat dominan, aktif, dan memonopoli semua kegiatan 

proses belajar mengajar. Sementara itu siswa didik hanya pasif mendengar, 

mencongak, dan yang terakhir adalah mencatat apa yang diucapkan oleh guru. 

 
Hal tersebut di SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung selalu berusaha 

meningkatkan mutu prestasi belajar siswanya melalui penyempurnaan 

pelaksanaan proses pembelajaran, dengan memberikan metode yang dapat 

membuat siswa lebih aktif yaitu dengan menggunakan metodedemonstrasi. 

 
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam, dituntut sumber daya yang handal dan mampu berkompetisi secara global, 

sehingga diperlukan keterampilan tinggi yang melibatkan pemikiran kritis, 

sistematis, logis, kreatif dan kemauan bekerjasama yang efektif. Cara berpikir 

seperti ini dapat dikembangkan melalui pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Hal 
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ini sangat dimungkinkan karena IPA memiliki struktur dengan keterkaitan yang 

kuat dan jelas satu dengan lainnya serta berpola pikir yang bersifat deduktif dan 

konsisten. Pentingnya belajar IPA tidak lepas dari perannya dalam segala jenis 

dimensi kehidupan, Misalnya banyak persoalan kehidupan yang memerlukan 

kemampuan alam sekitar. 

 
Metode demonstrasi secara bertahap, karena apabila suatu kebiasaan sudah 

diterapkan terus menerus secara terstruktur pasti akan bisa dalam mengerjakan 

soal atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, seperti kata pepatah 

bisa karena biasa. Sejalan dengan pemikiran, Kursyid (2008: 48) mengatakan 

bahwa membentuk kepribadian seseorang adalah harus melalui proses latihan 

moral, mental dan fisik dengan cara terus menerus dikembangkan untuk generasi 

mendatang. 

 
 

Adanya perkembangan arti pendidikan yang mengarah kepada pengertian yang 

lebih lengkap, maka seorang murid akan lebih banyak memahami ilmu 

pengetahuan dan kehidupan kemasyarakatan maupun lainnya. KarenBa itulah, 

sebenarnya metode itu adalah himpunan berbagai pengalaman pendidikan yang 

meliputi masalah ilmu pengetahuan, kemasyarakatan, olahraga dan sebagainya, 

yang harus dikerjakan murid, tidak saja dalam sekolah akan tetapi diluar sekolah. 

 
 

Penulis menyimpulkan pendidikan ialah proses individual baik disekolah maupun 

diluar sekolah harus berkesinambungan atau terus menerus agar terbiasa dalam 

arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin agar menjadi 

manusia yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. 
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Tujuan akhir mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar adalah terbentuknya peserta 

didik yang memahami dan bersemangat belajar IPA sehingga peserta didik 

mempunyai keahlian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada disekitar kita. 

Dengan IPA semua mudah dan jadi menyenangkan. Demikian sudah seharusnya 

proses pembelajaran IPA ditangani lebih serius. Konsekuensinya, guru sebagai 

pendidik perlu mempersiapkan metode pembelajaran yang terprogram dan 

inovatif agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar dan menghasilkan 

keluarga yang bermutu, sehingga apa yang dirumuskan dalam Standar 

Kompetensi Kelulusan (SKL) mata pelajaran IPA bisatercapai. 

 

Berikut adalah tabel hasil pengamatan Guru kelas IV SD Negeri 1 Talang : 

No Siswa Nilai Test Prestasi hasil 

belajar (%) 

Keterangan 

1 3 Siswa 85-100 85 Tuntas 

2 5 Siswa 70-85 80 Tuntas 

3 7 Siswa 65-70 75 Tuntas 

4 12 Siswa 50-64 60    Tidak Tuntas 

5 3 Siswa 0-50 50 Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti selaku Guru Kelas IV di SD Negeri 1 

Talang Bandar Lampung diketahui bahwa rata – rata prestasi belajar IPA siswa 

yang diharapkan oleh kurikulum 2013 secara menyeluruh, dikatakan tuntas belajar 

75 % siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) dengan nilai 

sebesar 65. 
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Keadaan perolehan prestasi belajar IPA siswa kelas IV (Empat) semester genap 

tahun pelajaran 2017 / 2018, dari jumlah 30 siswa yang mendapat predikat baik 

sekali (85-100) berjumlah 3 siswa, yang mendapat predikat baik (70-85) sebanyak 

5 siswa, yang mendapat nilai cukup (65-70) sebanyak 7 siswa, sedangkan yang 

mendapat predikat kurang (50-64) sebanyak 12 siswa, sedangkan yang mendapat 

predikat sangat kurang (0-50) sebanyak 3 siswa. 

 
Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat 85 % siswa yang memiliki prestasi 

belajar IPA yang telah mencapai KKM. Ini disebabkan berbagai faktor 

diantaranya siswa tersebut kurang memahami konsep IPA dalam proses belajar 

IPA dan mungkin berasal dari guru adalah pembelajaran yang 

bersifatkonvensional yang salah satunya menggunakan metode yang sulit 

dipahami 

 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hasil belajar IPA di Sekolah Dasar 

dapat diuraikan sebagai hasil belajar IPA 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 merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 

anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. siswa tersebut kurang 

memahami konsep IPA dalam proses belajarIPA  dan mungkin berasal dari guru
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adalah pembelajaran yang bersifatkonvensional yang salah satunya 

menggunakan metode ceramah saja. 

 

B. Indentifikasi Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat di identifikasi masalah sebagai berikut : 

 

1. Mata pelajaran IPA kurang diminati siswa sebab dianggap sulit sehingga 

prestasi belajar siswa pada umumnya rendah. 

2. Rendahnya aktivitas hasil belajar siswa, dalam kegiatan belajar pada mata 

pelajaranIPA 

3. Siswa kurang memiliki pengetahuan prasyarat serta kurang mengetahui 

manfaat pelajaranIPA. 

4. kurangnya daya abstraksi siswa dalam memahami konsep-konsep IPA. 

 

5. Belum diterapkannya metode demostrasi secaraberkesinambungan 

 

 
C. PembatasanMasalah 

 
Penelitian ini dibatasi pada peningkatan aktivitas dan prestasi belajar IPA melalui 

metode demonstrasi pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung. 

 

D. RumusanMasalah 

 
Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas belajar IPA pada siswa kelas IV ? 

 

2. Bagaimana prestasi belajar IPA pada siswa kelas IV pada mata pelajaran 

IPA? 
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E. TujuanPenelitian 

 

 
Sesuai dengan rumusan masalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

1. Mengetahui aktivitas belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA dengan 

menggunakan metode demonstrasi di SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung. 

2. Mengetahui prestasi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA dengan 

menggunakan metode demonstrasi di SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung 

 
 

F. Manfaat Penelitian 

 

 
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat secara praktis maupun manfaat secara 

teoritis 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa , selain itu dapat meningkatkan terjalinnya kerjasama dalam 

lingkungan sekolah. 

b. Memperluas wawasan bagi guru tentang strategi pembelajaran ipa yang 

memudahkan guru dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa dan 

sebagai umpan balik dari guru, sehingga pembelajaran IPA lebih aktif dan 

menyenangkan 

c. Membuat perasaan senang yang dialami siswa melalui permainan 

monopoli dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam proses 

pembelajaran, yaitu berani menyampaikan pendapat dan mampu berpikir 

memecahkan masalah yang diberikan. 
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2. Manfaat Teoritis 

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penilitian ini juga 

memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti 

lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah siswa. 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Murid ;dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep IPA dan 

meningkatkan motivasibelajar. 

2. Guru ;dapat proses dan hasil pembelajaran guru, Serta hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai rujukan untuk menambah wawasan dalam 

menentukan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materipelajaran. 

3. Kepala Sekolah ; membantu meningkatkan kualitas prestasi belajar, 

khususnya pelajaran IPA, sehingga secara langsung dapat meningkat-kan 

kualitas pendidikan dan out putsekolah. 

4. Peneliti : Penelitian ini sebagai wahana peningkatan profesionalisme guru 

yang akan berdampak pada kualitas pendidikan disekolah. 

5. Peneliti lain :diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi pembaca atau bagi peneliti lain, selanjutnya yang 

mengadakan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan lebih baik lagi
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Belajar 

 

1.1 Pengertian Belajar 

 

Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan 

tingkah lakunya baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. 

 
Menurut Diin Wahyudin (2007:104) “belajar adalah pengolahan informasi. 

Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yaitu 

mementingkan proses belajar daripada hasil belajar”. Proses belajar memang 

penting dalam teori sibernetik namun yang lebih penting lagi adalah sistem 

informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan 

menentukan proses bagaimana proses belajar akan berlangsung, belajar sangat 

ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Tokoh teori ini Gange dan 

Berliner, Biehler, Snowman, Baine, dan Tennyson. 

Aplikasi teori ini, untuk mendukung proses pembelajaran dalam kegiatan belajar 

hendaknya menarik perhatian, memberitahukan tujuan pembelajaran kepadasiswa, 

merangsang ingatan pada prasyarat belajar, menyajikan bahan perangsang,  
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memberikan bimbingan belajar, mendorong unjuk kerja, memberikan balikan 

informatif, menilai unjuk kerja, meningkatkan retensi dan alih belajar.dengan 

memahami berbagai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran, 

pendidikan yang berkembang di bangsa kita niscaya akan menghasilkan out put 

yang berkualitas yang mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. 

 

Implikasi perkembangan teori pembelajaran sekarang sangatlah beragam. Guru 

dapat menerapkan menurut aliran-aliran teori tertentu. Seperti teori behavioristik 

dalam pembelajaran guru memperhatikan tujuan belajar, karakteristik siswa, dsb 

(Nabisi,: 2009:1.3-1.14 ). Teori kognitif Nabisi (2009: 18-23), pembelajaran lebih 

dititik beratkan pada perolehan pengetahuan oleh siswa, guru membimbing siswa 

untuk memiliki pengetahuan yang hendak dituju. Sedangkan aliran humanistik 

pembelajaran yang memanusiakan manusia Nabisi (2009: 34-42). Guru mengakui 

siswa sebagai individu yang punya kemampuan dan harga diri. Adapun bagan 

pembelajaran aktif adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Bagan Pembelajaran Aktif 

 

Sumber : Nabisi: 2009:1.34-1.42 
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Berdasarkan gambar 1. di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu  

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

di dalam interaksi dengan lingkungannya ”. 

 

1.2 Tahapan Belajar 

Ada empat tahapan belajar manusia, yaitu: 

1. Inkompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tidak tahu. 

2. Inkompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tidak tahu. 

3. Kompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tahu. 

4. Kompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tahu. 

1. Inkompetensi bawah sadar 

Kondisi di saat kita tidak mengetahui kalau ternyata kita tidak tahu. Contohnya 

adalah keadaan pikiran banyak pengemudi muda saat mulai belajar mengemudi. 

Itulah mengapa pengemudi muda mengalami lebih banyak kecelakaan ketimbang 

pengemudi yang lebih tua dan berpengalaman. Mereka tidak dapat (atau tidak mau) 

mengakui terbatasnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Orang-

orang yang berada dalam keadaan ini kemungkinan besar akan mengambil risiko, 

memapar diri pada bahaya atau kerugian, untuk alasan sederhana yang sama sekali 

tidak mereka sadari bahwa itulah yang mereka lakukan. 

2. Inkompetensi sadar 

Pengakuan sadar pada diri sendiri bahwa kita tidak tahu, dan penerimaan penuh  

atas kebodohan kita semua. 
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3. Kompetensi sadar 

Sadar bahwa kita tahu, yaitu ketika kita mulai memiliki keahlian atas sebuah subjek, 

tetapi tindakan kita belum berjalan otomatis.Pada belajar yang ini, kita harus 

melaksanakan semua tindakan dalam level sadar. Saat belajar mengemudi, misalnya, 

kita harus secara sadar tahu di mana tangan dan kaki kita, berpikir dalam setiap 

pengambilan keputusan apakah akan menginjak rem, berbelok, atau ganti gigi. Saat 

kita melakukannya, kita berpikir dengan sadar tentang bagaimana melakukannya. 

Pada tahap ini, reaksi kita jauh lebih lamban ketimbang reaksi para pakar. 

 

4. Kompetensi bawah sadar 

 

Tahapan seorang ahli yang sekadar melakukannya, dan bahkan mungkin tidak tahu 

bagaimana ia melakukannya secara terperinci. Ia tahu apa yang ia lakukan, dengan kata 

lain, ada sesuatu yang ia lakukan di hidup ini yang bagi orang lain tampak penuh risiko 

tetapi bagi dia bebas risiko. Ini terjadi karena ia telah membangun pengalaman dan 

mencapai kompetensi bawah sadar pada aktivitas itu selama beberapa tahun. Ia tahu 

apa yang ia lakukan, dan ia juga tahu apa yang tidak dapat ia lakukan. Bagi seseorang 

yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalamannya, apa yang ia lakukan tampak 

penuh risiko. 

 

1.3 Penjelasan dari perubahan dalam definisi belajar 

a. Perubahan akibat belajar dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku, dari 

ranah kognitif, afektif, dan/atau psikomotor. Tidak terbatas hanya 

penambahan pengetahuan saja. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Afektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikomotor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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b. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula. 

Tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat, seperti perubahan 

akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. 

c. Proses perubahan tingkah laku dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, 

dan penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai pengetahuan yang terdapat dalam 

berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan. 

d. Perubahannya tidak harus langsung mengikuti pengalaman belajar. Perubahan 

yang segera terjadi umumnya tidak dalam bentuk perilaku, tetapi terutama hanya 

dalam potensi seseorang untuk berperilaku. 

e. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman, praktik atau latihan. Berbeda 

dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. 

f. Perubahan akan lebih mudah terjadi bila disertai adanya penguat, berupa ganjaran 

yang diterima – hadiah atau hukuman – sebagai konsekuensi adanya perubahan 

perilaku tersebut. 

g. Proses perubahan dalam belajar menuju ke arah tujuan yang lebih baik dan 

bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. 

h. perasaan bangga dalam diri karena dapat mengerti dan paham akan apa yang di 

pelajari. 

2. Pembelajaran 

2.1  Pengertian Pembelajaran 

 Menurut Sagala (2010: 61), pembelajaran ialah membelajarkan siswa 

menggunakan asa s pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Refleks
https://id.wikipedia.org/wiki/Naluri
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Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik ataumurid. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. 

Sains menurut Suyoso (2008:23) merupakan “pengetahuan hasil kegiatan 

manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh 

melaluimetode tertentu yaitu : teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan 

berlaku secara universal”. 

 
Menurut Abdullah (2008:18), IPA merupakan “pengetahuan teoritis yang 

diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, demikian 

seterusnya  kait  mengkait  antara  cara  yang  satu  dengan   cara   yang  lain”. 

dari beberapa pendapat pengertian IPA di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

IPA merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan 

menggunakan langkah-langkah ilmiah yang berupa metode ilmiah dan 

didapatkan dari hasil eksperimen atau observasi yang bersifat umum sehingga 

akan terus di sempurnakan. 

 
dalam pembelajaran IPA mencakup semua materi yang terkait dengan objek alam 

serta persoalannya, ruang lingkup IPA yaitu : makhluk hidup, energi dan 

perubahannya, bumi dan alam semesta serta proses materi dan sifatnya. Pada 

Pembelajaran IPA lebih memfokuskan pada benda-benda hidup, benda tak hidup 

dan lingkungan sekitarnya serta gejala-gejala kimia baik yang ada pada makhluk 

hidup maupun benda tak hidup yang ada di alam sekitar. 
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dari uraian mengenai pengertian IPA di atas, maka IPA merupakan penerapan 

untuk tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran di Sekolah Dasar.  

 dari kedua pengertian IPA di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan suatu 

usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengungkap gejala- gejala alam dengan 

menerapkan langkah-langkah ilmiah serta untuk membentuk kepribadian atau 

tingkah laku siswa sehingga siswa dapat memahami proses IPA dan dapat 

dikembangkan di masyarakat. IPA menjadi suatu bidang ilmu yang memiliki tujuan 

agar setiap siswa terutama yang ada di sekolah dasar memiliki kepribadian yang 

baik dan dapat menerapkan sikap ilmiah serta dapat mengembangkan potensi yang 

ada di alam untuk dijadikan sebagai sumber ilmu dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

dengan demikian, IPA bukan hanya sekedar teori akan tetapi dalam setiap bentuk 

pengajarannya lebih ditekankan pada bukti dan kegunaan ilmu tersebut. Bukan 

berarti teori-teori terdahulu tidak digunakan, ilmu tersebut akan terus digunakan 

sampai menemukan ilmu dan teori baru. Teori lama digunakan sebagai pembuktian 

dan penyempurnaan ilmu-ilmu alam yang baru. Hanya saja teori tersebut bukan 

untuk dihapal namun di terapkan sebagai tujuan proses pembelajaran. Melihat hal 

tersebut di atas nampaknya IPA saat ini belum dapat menerapkannya. 

 

2.2 Teori Pembelajaran  

Tiga teori telah ditawarkan untuk menjelaskan proses di mana seseorang 

memperoleh pola perilaku, yaitu teori pengkondisian klasik, pengkondisian 

operan, dan pembelajaran  
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 Pengondisian klasik 

Pengkondisian klasik adalah jenis pengkondisian di mana individu merespon 

beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respons baru.Teori ini 

tumbuh berdasarkan eksperimen untuk mengajari anjing mengeluarkan air liur 

sebagai respons terhadap bel yang berdering, dilakukan pada awal tahun 1900-

an oleh seorang ahli fisolog Rusia bernama Ivan Pavlov. 

 Pengondisian operant 

Pengkondisian operan adalah jenis penglondisian di mana perilaku sukarela 

yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah 

hukuman. Kecenderungan untuk mengulang perilaku seperti ini dipengaruhi 

oleh ada atau tidaknya penegasan dari konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan 

oleh perilaku.  Dengan demikian, penegasan akan memperkuat sebuah perilaku 

dan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. 

Apa yang dilakukan Pavlov untuk pengkondisian klasik, oleh psikolog Harvard, 

B. F. Skinner, dilakukan pengkondisian operan. Skinner mengemukakan bahwa 

menciptakan konsekuensi yang menyenangkan untuk mengikuti bentuk perilaku 

tertentu akan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. 

 Pembelajaran sosial 

Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui  

pengamatan dan pengalaman langsung. Meskipun teori pembelajaran sosial 

adalah perluasan dari pengkondisian operan, teori ini berasumsi bahwa perilaku 

adalah sebuah fungsi dari konsekuensi. Teori ini juga mengakui keberadaan 

pembelajaran melalui pengamatan dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penghargaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi
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2.3 Prinsip-prinsip pembelajaran 

 

Dalam buku Conditioning of Learning, (Gange, 1977) dikemukakan tujuh 

prinsip pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. ketujuh prinsip pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perhatian dan Motivasi (Gaining Attention) 

 

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian 

teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian 

tidak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada 

siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan 

pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk 

belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan 

membangkitkan perhatian dan juga motivasi untuk mempelajarinya. Apabila 

dalam diri siswa tidak ada perhatian terhadap pelajaran yang dipelajari, maka 

siswa tersebut perlu dibangkitkan perhatiannya. Dalam proses pembelajaran, 

perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya, kalau peserta didik 

mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari peserta didik 

dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di 

antara sekian banyak stimuli yang datang dari luar.  

Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang 

akan diberikan; melihat masalah-masalah yang akan diberikan; memilih dan 

memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Di samping perhatian, 

motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah 

tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi 

mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap  
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sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan 

demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Misalnya, siswa yang 

menyukai pelajaran matematika akan merasa senang belajar matematika dan 

terdorong untuk belajar lebih giat, karenanya adalah kewajiban bagi guru untuk 

bisa menanamkan sikap positif pada diri siswa terhadap mata pelajaran yang 

menjadi tanggung jawabnya. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong 

yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya 

tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari observasi tingkah 

lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi, ia akan 

 bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa 

ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar; 

 berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan 

tersebut; 

 Terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. 

Motivasi dapat bersifat internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri peserta 

didik dan juga eksternal baik dari guru, orang tua, teman dan sebagainya. Berkenaan 

dengan prinsip motivasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu: memberikan dorongan, memberikan 

insentif dan juga motivasi berprestasi. 

2. Keaktifan 

Menurut pandangan psikologi anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai 

dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. 

Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada 

orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. John 

Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan  
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siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri, guru 

hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Menurut teori kognitif, belajar 

menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, 

tidak hanya menyimpan saja tanpa mengadakan tansformasi. Menurut teori ini anak 

memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu 

mencari, menemukan dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. 

Thordike mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum "law of 

exercise"-nya yang menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan. 

Hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat jika sering dipakai dan akan 

berkurang bahkan lenyap jika tidak pernah digunakan. Artinya dalam kegiatan 

belajar diperlukan adanya latihan-latihan dan pembiasaan agar apa yang dipelajari 

dapat diingat lebih lama. Semakin sering berlatih maka akan semakin paham. Hal ini 

juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Mc.Keachie bahwa individu merupakan 

"manusia belajar yang aktif selalu ingin tahu". Dalam proses belajar, siswa harus 

menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah 

diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa 

membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan dan sebaginya. 

Kegiatan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang 

lain, menyimpulkan hasil percobaan dan lain sebagainya. 

3. Keterlibatan Langsung/Pengalaman (Eliciting Performance) 

 

Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa, belajar adalah mengalami dan tidak 

bisa dilimpahkan pada orang lain. Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman 

belajar mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui  
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pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak 

hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan 

bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sebagai contoh seseorang yang belajar 

membuat tempe yang paling baik apabila ia terlibat secara langsung dalam 

pembuatan, bukan hanya melihat bagaimana orang membuat tempe, apalagi hanya 

mendengar cerita bagaimana cara pembuatan tempe. Pembelajaran yang efektif 

adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Dalam konteks ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan 

bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman serta dapat 

mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Hal ini 

juga sebagaimana yang di ungkapkan Jean Jacques Rousseau bahwa anak memiliki 

potensi-potensi yang masih terpendam, melalui belajar anak harus diberi kesempatan 

mengembangkan atau mengaktualkan potensi-potensi tersebut. Sesungguhnya anak 

mempunyai kekuatan sendiri untuk mencari, mencoba, menemukan dan 

mengembangkan dirinya sendiri.  

dengan demikian, segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan 

sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, bekerja sendiri, dengan fasilitas 

yang diciptakan sendiri. Pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa 

"mengalami sendiri apa yang dipelajarinya" bukan "mengetahui" dari informasi yang 

disampaikan guru, sebagaimana yang dikemukakan Nurhadi bahwa siswa akan 

belajar dngan baik apabila yang mereka pelajari berhubungan dengan apa yang telah 

mereka ketahui, serta proses belajar akan produktif jika siswa terlibat aktif dalam 

proses belajar di sekolah.  
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dari berbagai pandangan para ahli tersebut menunjukkan berapa pentingnya 

keterlibatan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran.  

Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey 

dengan "learning by doing"-nya. belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan 

langsung dan harus dilakukan oleh siswa secara aktif. prinsip ini didasarkan pada 

asumsi bahwa para siswa dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara 

keterlibatan secara aktif dan proporsional, dibandingkan dengan bila mereka hanya 

melihat materi/konsep. Modus Pengalaman belajar adalah sebagai berikut: kita 

belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa 

yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita 

katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika guru mengajar dengan banyak ceramah, maka peserta didik akan 

mengingat hanya 20% karena mereka hanya mendengarkan. Sebaliknya, jika guru 

meminta peserta didik untuk melakukan sesuatu dan melaporkan nya, maka mereka 

akan mengingat sebanyak 90%.  

Hal ini ada kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang filsof Cina 

Confocius, bahwa: 

 “apa yang saya dengar, saya lupa; apa yang saya lihat, saya ingat; dan apa 

yang saya lakukan saya paham. Dari kata-kata bijak ini kita dapat mengetahui 

betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran” 

 
4. Pengulangan (Stimulating Recall) 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya.  
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Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri 

atas daya mengamati, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir dan  

sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 

berkembang, seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya 

yang dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan akan sempurna. Dalam 

proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulangi maka semakin ingat dan 

melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar pengaruhnya dalam 

belajar, karena dengan adanya pengulangan "bahan yang belum begitu dikuasai serta 

mudah terlupakan" akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara 

langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari 

kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari misalnya dengan membuat ringkasan. 

Teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme-nya 

Thordike. Dalam teori koneksionisme, ia mengemukakan bahwa belajar ialah 

pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap 

pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. 

5. Tantangan (Presenting The Stimulus) 

Teori medan (Field Theory) dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam 

belajar berada dalam suatu medan. Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu 

tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan dalam mempelajari bahan 

belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari 

bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah 

tercapai, maka ia akan dalam medan baru dan tujuan baru, demikian seterusnya. 

Menurut teori ini belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk 

mencapai tujuan.  
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Agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, 

maka bahan pelajaran harus menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan 

belajar membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Bahan  

pelajaran yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan 

membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Penggunaan metode 

eksperimen, inquiri, discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar 

secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Penguatan positif dan negatif juga akan 

menantang siswa dan menimbulkan motif untuk memperoleh ganjaran atau terhindar 

dari hukuman yang tidak menyenangkan. 

6. Balikan dan Penguatan (Providing Feedback) 

Prinsip belajar yang berkaiatan dengan balikan dan penguatan adalah teori 

belajar operant conditioning dari B.F. Skinner.Kunci dari teori ini adalah hukum 

effeknya Thordike, hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat, jika disertai 

perasaan senang atau puas dan sebaliknya bisa lenyap jika disertai perasaan tidak 

senang. Artinya jika suatu perbuatan itu menimbulkan efek baik, maka perbuatan itu 

cenderung diulangi. Sebaliknya jika perbuatan itu menimbulkan efek negatif, maka 

cenderung untuk ditinggalkan atau tidak diulangi lagi. Siswa akan belajar lebih 

semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik 

akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar 

selanjutnya. Namun dorongan belajar itu tidak saja dari penguatan yang 

menyenangkan tetapi juga yang tidak menyenangkan, atau dengan kata lain adanya 

penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Siswa yang belajar 

sungguh-sungguh akan mendapat nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu 

mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat  
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merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang 

mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas, 

karena takut tidak naik kelas ia terdorong untuk belajar yang lebih giat. Di sini nilai 

jelek dan takut tidak naik kelas juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat, 

inilah yang disebut penguatan negatif. 

7. Perbedaan Individual (Assessing Performance) 

Siswa merupakan makhluk individu yang unik yang mana masing-masing 

mempunyai perbedaan yang khas, seperti perbedaan intelegensi, minat bakat, hobi, 

tingkah laku maupun sikap, mereka berbeda pula dalam hal latar belakang 

kebudayaan, sosial, ekonomi dan keadaan orang tuanya. Guru harus memahami 

perbedaan siswa secara individu, agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan 

perbedaannya itu. Siswa akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-

masing. Setiap siswa juga memiliki tempo perkembangan sendiri-sendiri, maka guru 

dapat memberi pelajaran sesuai dengan temponya masing-masing. Perbedaan 

individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan 

individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan 

kalsik yang dilakukan di sekolah kita kurang memperhatikan masalah perbedaan 

individual, umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa 

sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama, 

demikian pula dengan pengetahuannya. 

B. Teori Belajar 

1.1 Pengertian Teori Belajar 

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan suatu negara. Dikatakan demikian karena pendidikan dapat  
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mendukung pembangunan di masa mendatang yang mampu mengembangkan 

potensi peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengatasi permasalahan 

kehidupan yang dihadapinya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 17) 

mengemukakan bahwa “Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah dan 

merupakan proses internal yang kompleks dan melibatkan proses mental yang 

meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Sekolah merupakan 

suatu lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk membentuk manusia 

berkualitas dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang tercapainya 

dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis. Dalam lingkup pendidikan 

formal mutu pendidikan tidak terlepas dari hasili belajar siswa. Salah satu faktor 

yang diperlukan untuk memajukan pembelajaran dalam usaha peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia adalah faktor siswa, oleh sebab itu dalam keseluruhan 

proses pendidikan di sekolah salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar. 

 

Teori belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar 

yang bersifat teoristis dan telah teruji kebenaranya. Menurut Thabany (2014: 28) 

menyatakan “Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses didalam pikiran 

siswa itu”. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran 

diharapkan dapat lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. 

Sedangkan Menurut Budiningsih (2007: 10) menyatkan “Teori belajar 

adalahdeskriptif, karena tujuan utamanya memeriksa proses belajar. Lebih lanjut 

budiningsih menjelaskan bahwa teori belajar lebeih fokus kepada bagimana 

peserta didik belajar sehingga berhubungan dengan variabel-variabel yang 

menetukan hasil belajar”.  
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Dalam teori belajar, kondisi dan metode pembelajaranmerupakan variabel bebas 

dan hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung 

1.2 Jenis – jenis Teori Belajar 

Budiningsih (2007: 10) menyatkan Teori belajar dibagi menjadi beberapa jenis 

berikut ini akan dijelaskan beberapa teori belajar, diantaranya: 

1. Teori belajar Behavioristik adalah teori belajar yang mengatakan bahwa 

belajar ada perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu 

jika ia telah mampu menjujukan perubahan tingkah laku. Faktor penting 

dalam belajar menurut teori ini adalah penguatan. Penguatan adalah apa saja 

yang meperkuat timbulnya respon, teori ini menekankan pada hasil dan 

evaluasi. 

2. Teori belajar Kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar adalah 

perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalu berbentuk tingkah laku 

yang dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini menekankan pada pemeknaan 

stimulus dan pengunaaninformasi. 

3. Teori belajar Humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar 

bertujuan untuk memenusiakan manusia. Proses pembelajaran dianggap 

berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinyasendiri. 

4. Teori belajar Konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa belajar 

adalah usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamanyamelalui 

asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif. 

Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sedekar memberikan 

pengetahuan pada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam 

benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide ide 

merekasendiri. 

 

Dari keempat teori ini, maka yang lebih sesuai dengan model pemebelajaran 

kooparatif tipe script adalah teori belajar kontrruktivisme. Ide dari teori ini adalah 

peserta didik aktif membangun pengetahuannya sendiri. Pandangan konstruktivis 

tentang pembelajaran adalah peserta didik diberi kesempatan memilih 

danmenggunakan model belajar sendiri dalam belajar dan guru membimbing 

peserta didik ke tingkat pengetahuan yang lebih tingi. Selain itu peserta didik 

diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya 

untuk mencapai tujuan belajar, karena model pembelajaran kooparatif tipe script 

juga  
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menekankan agar siswa mendapatkan kesempatan untuk menemukan 

pengetehauan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri serata mampu 

berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan 

belajar. 

 

C. Aktivitas 

 1.1  Pengertian Aktivitas  

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya mendengarkan dan 

mencatat saja. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam belajar, 

maka proses pembelajaran yang terjadi akan semakin baik. 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 23) mengartikan bahwa aktivitas belajar 

sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu pekerjaan guna mencapai tujuan 

tertentu. Sehingga dalam melakukan aktivitas terjadi kegiatan oleh individu 

ataupun kelompok guna mencapai tujuan tertentu dengan melalui beberapa 

tahapan yang telah direncanakan. 

 

Aktivitas belajar adalah kegiatan mengolah pengalaman atau praktik dengan cara 

mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan rangsangan dan 

memecahkan masalah. (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah). 

 

Sedangkan menurut Winkel (dalam Wasty, 2002 : 104) menyatakan bahwa 

aktivitas belajar atau kegiatan belajar adalah segala bentuk kegiatan belajar siswa 

yang menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil belajar yang dicapai. Perubahan 

yang dicapai setelah mengalami aktivitas belajar akan membawa perubahan  
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kepada siswa dalam menghadapi permasalahannya dalam belajar, sehingga siswa 

lebih dapat berfikir maju dan dewasa setelah ia mengalami aktivitas belajar 

 

Berdasarkan beberapa pengertian aktivitas belajar dapat disimpulkan bahwa 

Aktivitas belajar adalah segala bentuk belajar siswa yang menghasilkan suatu 

perubahan yaitu hasil belajar yang telah dicapai. Tingkat keberhasilan dalam 

proses pembelajaran bergantung pada diri siswa. Berawal dari minat dengan 

segala aktivitas – aktivitas selama mengikuti pembelajaran menjadi salah satu 

penunjang keberhasilan pembelajaran, Oleh karena itu aktivitas siswa perlu 

diperhatikan, sebab hal ini berperan dalam menentukan prestasi atau hasil 

belajarsiswa. 

 

1.2 Jenis – jenis aktivitas 

Paul B. Diedrich yang dikutip dalam Nanang hanafiah dan Cucu suhana 

(2010:24) menyatakan, aktivitas belajar dibagi ke dalam delapan kelompok, 

yaitu sebagai berikut: 

 

1. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yaitu membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan mengamati orang 

lain bekerja atau bermain. 

 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), yaitu mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara diskusi dan 

interupsi 

 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), yaitu mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, atau 

mendengarkan radio. 

 

4. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat outline atau 

rangkuman, dan mengerjakan tes serta mengisi angket. 

 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu menggambar, 

membuat grafik, diagram, peta dan pola. 
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6. Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities), yaitu melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, serta menari dan berkebun.  

 

7. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yaitu merenungkan mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, 

dan membuat keputusan. 

 

8.   Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), yaitu minat, membedakan, 

berani, tenang, merasa bosan dan gugup. 

 

 

Dengan adanya pembagian jenis aktivitas di atas, menunjukkan bahwa aktivitas di 

sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

tercipta di sekolah, pastilah sekolah-sekolah akan lebih dinamis, tidak 

membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal. 

 

D. Prestasi Belajar 

1.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Soemartono (2012 : 18) “Prestasi belajar adalah suatu nilai yang 

menunjukkan hasil belajar yang tinggi yang dicapai menurut anak dalam mengejar 

sesuatu pada waktu tertentu.” dengan demikian hasil belajar IPA dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang menunjukkan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa 

setelah mempelajari IPA. Selain itu juga siswa harus memiliki kemampuan untuk 

dapat menangkap materi apa saja yang disampaikan oleh guru melalui 

pembelajaran IPA. 

 

Menurut Sudjana (2001:22) prestasi belajar adalah kemampuan – kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dengan 

mengetahui prestasi belajar siswa, seorang guru dapat menentukan kedudukannya 

dalam kelas, apakah siswa tersebut termasuk kedalam kategori siswa yang pandai, 

sedang dan kurang. 
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Biasanya penilaian suatu prestasi belajar dinyatakan dalam bentuk angka, huruf 

atau kalimat. Dapat dipahami bahwa penilaian dalam arti komplek mencakup 

segala aspek psikologis siswa, sedangkan dalam arti sempit sebagai bentuk untuk 

mengukur keberhasilan siswa yang terformat dalam bentuk evaluasi. Salah 

satutujuan diadakannya evaluasi diantaranya adalah dapat dijadikan sebagai alat 

penetapan apabila siswa termasuk kategori cepat, sedang ataupun lambat dalam 

arti mutu kemampuan belajarnya. 

 

Prestasi belajar berhubungan dengan penguasaan kompetensi  dan  diartikan 

sangat beragam oleh banyak ahli. Keragaman tersebut terjadi akibat dari 

perbedaan sudut pandang. Menurut Gredler (2008:79) mengemukakan 3 dasar 

kompetensi yaitu: 

1. Kognitif 

 

Kognitif adalah kemampuan mengembangkan intelektual yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang menyangkut konsepsi. 

2. Afektif 

 

Kemampuan untuk menerima nilai – nilai atau norma – norma dan 

menjadikannya sebagai dasar dalam melakukan suatu kegiatan. 

3. Psikomotor 
 

Kemampuan yang berkaitan dengan gerakan fisik dari sejumlah bagian tubuh 

manusia. 

 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian prestasi belajar diatas dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan materi kompetensi seorang 

siswa yang merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 
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Seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu tidak hanya 

mengetahui, tetapi juga dapat memahami, serta menghayati bidang tersebut yang 

dicerminkan dalam perilaku sehari – hari. 

 

1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor yang 

mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun menghambat. 

Demikian juga yang dialami dalam belajar. Ahmadi, (dalam Yulita, 2008) 

menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, 

diantaranya: 

 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang   terdiri 

dari: 

a) Faktor intelegensi 

Dalam arti sempit intelegensi dapat diartikan kemampuan untuk mencapai 

prestasi. Intelegensi memegang peranan penting dalam mencapai prestasi. 

b) Faktor minat 

Minat adalah kecendrungan yang mantap dalam diri seseorang untuk merasa 

tertarik terhadap suatu tertentu 

c) Faktor keadaan fisik dan psikis 

Keadaan fisik berkaitan dengan keadaan pertumbuhan, kesehatan jasmani, 

keadaan alat-alat indera dan sebagainya. Keadaan psikis berhubungan dengan 

keadaan mental siswa. 
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2) Faktor  eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi 

prestasi belajar.  Ada beberapa faktor eksternal yaitu: 

a) Faktor Guru 

Guru betugas membimbing, melatih, mengolah, meneliti, mengembangkan 

dan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar. 

b) Faktor lingkungan keluarga 

Keluarga sangat berpengaruh terhadap kemajuan prestasi belajar, karena 

kebanyakan waktu yang dimiliki perserta didik ada di rumah. Jadi, banyak ada 

kesempatan untuk belajar di rumah. 

 

Keterlibatan orang tua patut diperhitungkan dalam usaha memelihara motivasi 

belajar pesera didik. Dalam suatu studi mengenai prestasi belajar, ditemukan 

hubungan yang kuat antara keterlibatan orang tua dan prestasi belajar (Haster 

dalam Suwatra 2007). 

 

c) Faktor sumber belajar 

Sumber belajar dapat berupa media atau alat bantu belajar serta bahan buku 

penunjang. Alat bantu belajar adalah semua alat yang dapat digunakan untuk 

membantu siswa dalam belajar. Belajar akan lebih menarik, kongkret, mudah 

dipahami, hemat waktu dan tenaga serta hasilnya lebih bermakna. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Dimyati Mahmud (1989 : 84-87), mengatakan 

bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar siswa mencakup : 

“faktor internal dan faktor eksternal”. sebagai berikut : 

 Faktor Internal 
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Faktor internal atau Faktor yang berasal dari siswa adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa itu sendiri, yang terdiri dari N. Ach (Need For Achievement) yaitu 

kebutuhan atau dorongan atau motif untuk berprestasi. Faktor ini meliputi motivasi, 

perhatian pada mata pelajaran yang berlangsung, tingkat peneirmaan dan 

pengingatan bahan, kemampuan menerapkan apa yang dipelajari, kemampuan 

mereproduksi dan kemampuan menggeneralisasi. Faktor internal lain adalah :a.  

fisiologi yang berupa kondisi fisik dan kondisi pancaindra, b.  Psikologi yang 

berupa bakat, minat, kecerdasan, motivasi dan kemampuan kognitif.  

 

 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini dapat berupa 

sarana prasarana, situasi lingkungan baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun 

lingkungan masyarakat. Menurut pendapat Rooijakkersyang diterjemahkan oleh 

Soenoro (1982 : 30), mengatakan bahwa “Faktor yang 

mempengaruhi prestasiBelajar adalah faktor yang berasal dari si pelajar, faktor 

yang berasal dari si pengajar”. Faktor dari luar ini merupakan faktor yang berasal 

dari luar si pelajar (siswa) yang meliputi : a. lingkungan alam dan lingkungan 

social; b.  instrumentasi yang berupa kurikulum, guru atau pengajar, sarana dan 

fasilitas serta administrasi. 

 

 Faktor dari dalam 

Termasuk faktor eksternal meliputi kemampuan membangun hubungan dengan si 

pelajar, kemampuan menggerakkan minat pelajaran, kemampuan memberikan 

penjelasan, kemampuan menyebutkan pokok-pokok masalah yang diajarkan, 

kemampuan mengarahkan perhatian pada pelajaran yang sedang berlangsung, 

kemampuan memberikan tanggapan terhadap reaksi.  
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dari pendapat Rooijakkers tentang faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa dapat di berikan kesimpulan bahwa prestasi siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor yang berasal dari diri pelajar dan faktor yang berasal dari si 

pengajar (guru). 

 

E. Metode Demonstrasi 

1. Pengertian Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan 

dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda 

tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai metode penyajian, 

metode demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. 

Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekadar memperhatikan, 

akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. dalam 

strategi pembelajaran, metode demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung 

keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inkuiri. 

 

Metode demonstrasi merupakan metode yang diberikan kepada siswa, agar siswa 

dapat menggunakan sekumpulan fakta, konsep, dan strategi tertentu. Penggunaaan 

metode tersebut memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi sehingga 

dapat mengurangi rasa takut. Metode ini cenderung lebih dinamis dalam 

menanggapi gejala fisik dan sosial, karena melalui metode ini seolah – olah 

siswamelakukan hal – hal yang nyata. dengan mendemonstrasikan sebuah kasus 

atau permasalahan, seseorang akan lebih menjiwai keberadaannya. 

2. Langkah-langkah penggunaan Metode Demonstrasi 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan: 
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1) Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses  demonstrasi 

berakhir, tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan, 

sikap, atau keterampilantertentu. 

2) Persiapkangarisbesarlangkah-langkahdemonstrasiyangakandilakukan 

Garis-garis besar langkah demonstrasi diperlukan sebagai panduan untuk 

menghindari kegagalan. 

3) Lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba meliputi segala peralatan 

yangdiperlukan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

 

1) LangkahPembukaan 

 

Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 

di antaranya: Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa 

dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. 

2) Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. 

 

Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa, misalnya 

siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari 

pelaksanaan demonstrasi. 

3) Langkah pelaksanaandemonstrasi 

 

Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa 

untuk berfikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung 

teka-teki sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan 

demonstrasi. Ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghadirkan 

suasana yang menyenangkan. Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti 

jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Berikan 

kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut 

sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. 
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4) Langkah mengakhiri demonstrasi 

 

  Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri 

dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan 

pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal 

ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa mamahami proses 

demonstrasi itu atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan, ada 

baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya 

proses demonstrasi itu untuk perbaikanselanjutnya 

 

3. Kelebihan metodedemonstrasi. 

 

Sebagai suatu Metode pembelajaran, metode demonstrasi memiliki beberapa 

kelebihan, di antaranya: 

a. melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, 

sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang 

dijelaskan 

b. proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tak hanya 

mendengarkan, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi dan siswa dapat 

melakukan uji coba dalam melakukan pengamatan yang di lakukan oleh 

guru. 

c. dengan cara mengamati secara langsung siswa akan memiliki kesempatan 

untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian 

siswa akan lebih meyakini kebenaran materipebelajaran. 

 

4. Kekurangan MetodeDemonstrasi 

 

Disamping beberapa kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki beberapa 

kekurangan, di antaranya sebagai berikut : 
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a. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa 

persiapan yang memadai metode demonstrasi bias gagal sehingga dapat 

menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk 

menghasilkan pertunjukkan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali 

mencobanya terlebih dahulu, sehingga dapat mamakan waktu yangbanyak. 

b. Metode demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang 

memadai yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang 

lebih mahal dibandingkan dengan metodeceramah. 

c. Metode demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang 

khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Disamping itu 

demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk 

keberhasilan proses pembelajaransiswa. 

 

F. Penelitian Relevan 

1. Enjo Sutejo (2011) di Majalengka dengan judul penelitian “Penggunaan Metode 

Demonstrasi Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Gerak Benda Pada Pelajaran 

IPA di Kelas III SDN Patuana II Majalengka”. Hasil penelitian menunjukkan 

pemahaman siswa mengenai materi gerak benda pada pelajaran IPA mengalami 

peningkatan. 

2. Dalam penulisan ini penulis merujuk pada penulisan yang sudah dilakukan oleh 

Bambang Wahono (2013) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA 

melalui Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas IV SD Negeri Jambu Kecamatan 

Tempuran Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2012/2013”. Penulis juga merujuk 

pada penulisan yang sudah dilakukan oleh Nur Khasanah (2012) yang berjudul  

“Upaya Peningkatkan Hasil Belajar IPA dengan Metode Pembelajaran Demonstrasi  
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pada Siswa Kelas V SD Cepokokuning Kabupaten Batang Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Penulisan lain yang relevan ialah penulisan yang dilakukan oleh 

Wulandari (2012) yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran IPA tentang Sifat-sifat Cahaya melalui Metode Demonstrasi di SD Negeri 

Kopeng 01 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

3. 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 perkembangbiakantumbuhan. 

4. 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. 

G. HipotesisTindakan 
 

Menurut Iskandar (2010) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian, sedangkan Menurut Singarimbun, dkk (2009) Hipotesis 

adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan 

karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Berdasarkan teori dan 

kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah apabila dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan metode demonstrasi, 

maka akan dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

             III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Tempat Penelitian 

 
 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung. Alasan 

pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian didasarkan atas pertimbangan 

peneliti yang bertugas sebagai guru di SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung agar 

dapat lebih efisien, efektif dan bermanfaat. Objek penelitian ini adalah siswa-siswi 

kelas IV SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung tahun pelajaran 2017 / 2018 yang 

berjumlah 30 siswa dan terdiri dari 19 orang laki – laki dan 11 orang perempuan. 

 
B. SubjekPenelitian 

 
 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan secara kolaboratif partisipatif 

dengan guru kelas IV SD Negeri 1 Talang Bandar Lampung tahun pelajaran 2017 

/ 2018. 

 
C. Teknik PengumpulanData 

 

 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi sebelum dan sesudah 

pembelajaran berlangsung. Dari data hasil observasi dicatat sebagai catatan bebas. 

Data mengenai hasil belajar siswa disaring melalui hasil tes, soal tersebut dibuat 
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oleh guru sendiri. Data hasil tes ini diperlukan untuk mengetahui ketuntasan hasil 

belajar siswa. 

 
 

D. Teknik AnalisisData 

 

 
Data hasil observasi pembelajaran dianalisa, kemudian ditafsirkan berdasarkan 

kajian pustaka dan pengetahuan guru. Hasil belajar siswa dianalisa berdasarkan 

ketuntasan belajar siswa yakni kurang lebih 50 % dari jumlah siswa sudah 

mencapai 70 % taraf penguasaan konsep yang diberikan. 

 
Data yang diperoleh dari setiap tahapan tindakan penelitian dianalisis dengan 

menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data dilakukan oleh 

peneliti sejak awal pada setiap aspek penelitian. Data yang dianalisis adalah data 

aktivitas dan prestasi belajar siswa. Untuk menganalisis data siswa yang aktif 

setiap pertemuan dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

 
a. Menentukan siswa aktif dilakukan dengan mendata melalui lembar observasi 

aktivitaspadasetiappertemuan.Pengamatandilakukansetiap10menitdari 

90 menit waktu pembelajaran. 10 menit pertama dilakukan pengamatan 

terhadap aktivitas siswa ke – 1. 10 menit kedua dilakukan pengamatan 

terhadap aktivitas ke – 2. Empat puluh menit berikutnya dilakukan 

pengamatan terhadap aktivitas ke – 3 dan ke – 4. Sedangkan 30 menit 

berikutnya dilakukan pengamatan terhadap akativitas ke – 5. Siswa dikatakan 

aktif jika siswa melakukan minimal 3 aktivitas dan salah satunya adalah 

kegiatan demonstrasi didalam kelas. 
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Pelaksanaan tindakan 

pembelajaran I dan 

observasi 

Perencanaan 1 

Refleksi II 

Perencanaan 3 

Orientasi teori dan kajian lapangan 

Tes formatif I dan 

analisis data 

Refleksi I 

Tes formatif II 

dan Analisis Data 

Pelaksanaan tindakan 

pembelajaran II dan 

observasi 

Tes formatif III 

dan Analisis Data 

Pelaksanaan tindakan 

Pembelajaran III dan 

observasi 

 

 

 

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian ditunjukkan dalam gambar 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Langkah – langkah penelitian dimodifikasikan 

dari Kemmis dan Taggart (2003) 

Perencanaan 2 

 
Refleksi III 
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N- gain 
X 

Z Y 

Y 
X100 

 

 

 

b. Menghitung presentase siswa tuntas belajar pada setiap siklus dengan rumus: 
 

 

Keterangan : X = nilai tesawal 

Y = nilai tesakhir 

Z = skor maksimum 

 
 

E. Pengolahan Data AktivitasSiswa 

 
 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan data 

yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianilisis dengan menggunakan 

indeks aktivitas kelompok. Langkah–langkah yang dilakukan untuk menentukan 

indeks aktivitas kelompok adalah: 

1. Menghitung rata–rata skor aktivitas dengan menggunakanrumus: 
 

 xi 

n 

 

Keterangan  = Rata-rata skor aktivitassiswa. 

 
∑xi= Jumlah skor maksimal yang diperoleh. 

 

n = Jumlah aspek yangdiamati. 

 

 
Adapun observasi yang digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa 

adalah sbb : 

a. Bertanya: 

 

1) Tidak mengemukakanpertanyaan. 

 

2) Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah padapermasalahan. 

 

3) Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai denganpermasalahan 
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b. Berdiskusi: 

 

1) Diam saja, tidak melakukan diskusi dalamkelompok. 

 

2) Melakukan diskusi, tetapi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

permasalahan. 

3) Melakukan diskusi dengan tepat dan sesuai denganpermasalahan. 

 

c. MelakukanPengamatan: 

 

1) Diam saja, tidak melakukanpengamatan. 

 

2) Melakukan pengamatan, tetapi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

permasalahan. 

3) Melakukan pengamatan dengan tepat dan sesuai denganpermasalahan. 

 

d. MengumpulkanData: 

 

1) Tidak mengumpulkan data (diamsaja). 

 

2) Mengumpulkan data dengan asal-asalan (tidak sesuai dengan 

pengamatan). 

3) Mengumpulkan data sesuai dengan hasilpengamatan. 

 

 
F. IndikatorKeberhasilan 

 
 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu : 

 

1. Ada peningkatan rata – rata presentase aktivitas siswa pada materi pokok 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yakni 50%. 

2. Ada peningkatan presentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada 

materi pokok Ilmu Pengetahuan Alam dari siklus ke siklus yakni50%. 

 

Pengembangan Siklus Tindakan. 

 

Kegiatan – kegiatan dalam pengembangan siklus tindakan meliputi : 
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1. Perencanaan 

 

Kegiatan – kegiatan dalam pengembangan siklus tindakan meliputi : 

 

a. Melakukan observasi ke sekolah tentang masalah – masalah yang 

menyebabkan rendahnya ketuntasan belajar dan pembelajaranIPA. 

b. Menetapkan subjekpenelitian. 

 

c. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaanpembelajaran. 

 

d. Menyusun lembar kerjasiswa. 

 

e. Menyusun instrument observasi aktivitas siswa. 

 

f. Menyusun lembar observasi kinerja guru dalam pembelajaran. 

 

g. Menyusun soal – soal formatif untuk mengukur aspek kognitifsiswa. 

 

 
 

2. PraPelaksanaan 

 

Kegiatan – kegiatan sebelum pelaksanaan tindakan meliputi : 

 

a. Membagi siswa menjadi kelompok – kelompok. Setiap kelompok 

terdiri atas siswa dengan kemampuanheterogen. 

b. Menjelaskan kepada siswa tentang pembelajaran IPA yang akan 

dilaksanakan, mengenai tugas dan kewajiban setiap anggota 

kelompok dan tanggung jawab terhadap keberhasilankelompok. 

 
 

3. Pelaksanaan danObservasi 

 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 3 siklus. Siklus 1 terdiri dari 1 kali 

pertemuan (2 x 45 menit) dan siklus 2 terdiri dari 1 kali pertemuan (2 x 45 

menit) kemudian untuk siklus 3 juga terdiri dari 1 kali pertemuan (2 x 45) 

menit . Adapun pelaksanaan setiap siklus adalah: 
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Siklus I 

Pertemuan I 

1) Guru menyampaikan indikator pembelajaran dan meningkatkan 

pembelajaran dengan pengetahuan awalsiswa. 

2) Guru melakukan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alamdikelas. 

 

3) Siswa mengerjakan evaluasi dan mempresentasikan hasil diskusi. 

 

4) Melakukan tes formatif pada siklus I. 

 

5) Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil 

mencapai kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa 

pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman, yang bertujuan 

untuk memotivasi siswa dan menumbuhkan rasa percayadiri. 

6) Guru mitra bersama dengan observer melakukan observasi kinerja 

guru dan aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

 

Siklus II 

Pertemuan I 

1. Melakukan perbaikan pada rencana pembelajaran IPA yang 

disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklusI. 

2. Guru menyampaikan indikator pembelajaran dan mengaitkan 

pembelajaran dengan pengetahuan awalsiswa. 

3. Siswa mengerjakan evaluasi dan mempresentasikan hasildiskusi. 

 

4. Memberi penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil 

mencapai kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa 

pengumuman dan hadiah, yang bertujuan untuk memotivasisiswa 
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dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

 

5. Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan 

kekurangan yang terdapat pada siklus II. Sebagai acuan dari refleksi 

adalah hasil tes formatif siswa dan aktivitassiswa. 

 

Siklus III 

Pertemuan I 

1. Siswa melakukan tanya jawab tentang perpindahan energipanas. 
 

2. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan ataudemonstrasi. 

 

3. Siswa dan guru melakukan demonstrasi perpindahan energipanas. 

 

4. Memfasilitasi terjadinya interkasi antara peserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajarlain. 

5. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

6. Memberi penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil 

mencapai kriteria yang dilakukan dalam bentuk tertulis berupa 

pengumuman dan hadiah, yang bertujuan untuk memotivasi siswa dan 

menumbuhkan rasa percayadiri. 

7. Bersama guru mitra melakukan refleksi untuk menemukan 

kekurangan yang terdapat pada siklus III. Sebagai acuan dari refleksi 

adalah hasil tes formatif siswa dan aktivitassiswa. 

 
 

4.Refleksi 

 

Bersama guru mitra melakukan refleksi, menemukan kekurangan yang 

terdapat pada siklus I. Sebagai acuan dari refleksi adalah hasil tes formatif 
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siswa dan aktivitas siswa. Rencana perbaikan siklus II sesuai dengan 

refleksi yang dilakukan dengan guru mitra. 

 

Refleksi dilakukan bersama guru mitra setelah satu siklus berakhir. Dari 

hasil refleksi diketahui apakah indikator kinerja tercapai. Apabila terdapat 

kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung dicari 

solusi untuk mengatasinya dan diperbaiki pada proses pembelajaran 

selanjutnya. Apabila proses pembelajaran yang telah berlangsung sesuai 

dengan yang diharapkan, maka akan dipertahankan dan ditingkatkan lagi 

pada proses pembelajaran selanjutnya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 
 

A. Kesimpulan 

 
 

Metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa 

tersebut, yang dapat dilihat dari hasil tes pada siklus I, siklus II dan siklus III yang 

mengalami kenaikkan secara signifikan. Hal ini juga ditentukan peran serta dari 

orang tua yang mengarahkan anaknya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam. Dengan demikian dalam melakukan pembelajaran akan lebih mudah dan 

dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri 1 Talang Teluk Betung 

Selatan dalam proses belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

 

B. Saran 

 
 

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tindakan berikutnya, dan meningkatkan 

mutu pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam disekolah dasar, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa; Setiap peserta didik diharapkan dapat lebih menyukai mata 

pelajaran IPA dan dapat menjadikan pelajaran IPA sebagai pedoman dalam 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari – hari. 

2. Bagi Guru ; Diharapkan dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam melalui metode demonstrasi pada siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Talang Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. 
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3. Bagi Kepala Sekolah : Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu 

belajar mengajar, khususnya pelajaran IPA, sehingga secara langsung dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan dan out putsekolah. 

4. Bagi Peneliti : Diharapkan kepada peneliti yang akan melakukan penelitian di 

sekolah agar dapat lebih memfokuskan pada pemilihan metode yang akan 

dipakai dalam prosespenelitian. 

5. Peneliti lain : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca atau bagi peneliti lain, selanjutnya 

yang mengadakan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan lebih 

baiklagi. 



 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Wahyudin,Diin,dkk. 2007. Pengantar Pendidikan SD. Universitas Terbuka.: 

 Jakarta. 

Dimyati Dan Mudjiono. 2009. Belajar Dan Pembelajaran. Pt Rineka Cipta: 

Jakarta. 

 

Sagala, Syaiful. 2013. Konsep dan makna pembelajaran untuk membantu 

memecahkan problematika belajar mengajar. Alfabeta: Bandung. 

 

Abdullah. 2008. Pengetahuan Teoritis Dalam Ilmu Pengetahuan Alam. Pusat 

Penerbitan Universitas Terbuka: Jakarta. 

Budiningsih, Asri. 2007. Belajar Dan Pembelajaran. Rineka Cipta: Jakarta.  

 

Soemartono. 2002. Pengertian Prestasi Belajar. Blitar : STKIP PGRI BLITAR: 

Semarang. 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Balai Pustaka. Jakata. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41. 2007. Standar Proses Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta. 

 

 

Sudjana. 2001. Pengertian Prestasi Belajar. Bumi Aksara: Jakarta. 

 

Soeyoso. 2008. Pengembangan Pendidikan IPA SD. Universitas Terbuka. Dirjendikti 

           Depdiknas : Jakarta.  

 

Hanafiah, Nanang. dan Cucu, Suhana. 2009. Konsep Strategi Pembelajaran.PT Refika 

       Aditama. Bandung.  

 

        Winkel, W. S. 2002. Aktivitas dan Evaluasi Belajar.  PT. Gramedia Pustaka Utama: 

                  Jakarta 

 

Nabisi. 2009. Belajar dan Pebelajaran SD. Universitas Terbuka. Dirjendikti Depdiknas : 

           Jakarta. 

 

 
 


	01_cover.pdf
	02_abstrak,persembahan dll.pdf
	03_daftar isi,tabel,gambar.pdf
	04_bab 1-5 daftar pustaka sudah diedit.pdf

