
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Teori-teori Belajar 

 

Teori Belajar yang banyak mempengaruhi pemikiran tentang proses 

pembelajaran dan pendidikan adalah teori behaviourisme, kognitivisme, dan 

konstruktivisme. 

2.1.1 Teori Belajar behaviourisme 

Prinsip utama bagi teori ini adalah faktor rangsangan (stimulus),  respon 

(response), serta penguatan (reinforcement). Teori ini menganggap 

faktor lingkungan sebagai rangsangan dan respon peserta didik terhadap 

rangsangan itu adalah responnya. Para ahli yang banyak berkarya dalam 

aliran ini antara lain: Thorndike (1911), Wathson (1963), Hull (1943), 

dan Skiner (1968). 

2.1.2 Teori Belajar Kognitivisme 

Konsep belajar menurut teori perkembangan kognitivisme adalah belajar 

merupakan kegiatan mengasimilasikan dan mengakomodasikan berbagai 

informasi dan pengetahuan dari lingkunngan hingga menjadi suatu 

skema atau struktur mental tertentu. Para ahli yang menganut aliran ini 

adalah: Jean Piaget (1975), Ausubel, Bruner (1964). 
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2.1.3 Teori Belajar Konstruksivisme 

Belajar menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasi 

dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan 

pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat 

dikembangkan dan disusun dalam diri manusia itu sendiri. Selama 

proses pembelajaran guru tidak serta merta memindahkan pengetahuan 

kepada peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Para peserta 

didik harus membangun pengetahuan berdasarkan pengalamamnya 

masing-masing. Pembelajaran adalah hasil dari usaha peserta didik 

sendiri. Kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan 

manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi 

makna pada pengetahuanya sesuai dengan pengalamannya masing-

masing. Menurut teori ini satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak 

hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus 

berperan aktif membangun sendiri pengetahuannya di dalam memorinya. 

Dalam hal ini guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, 

dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar 

dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Tokoh yang beraliran teori ini adalah Jean Piaget dan Vygotsky. 

 

Berdasarkan teori belajar di atas yang akan peneliti gunakan adalah teori 

belajar konstruktivisme, karena teori ini lebih cocok dengan model dan  materi 

pelajaran yang akan disampaikan pada saat penelitian nanti. Pada materi yang 
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akan disampaikan nanti akan banyak melibatkan aktivitas siswa dalam belajar 

karena anak akan langsung menerapkan konsep-konsep dalam kehidupan yang 

nyata. 

 

2.2 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang akan berlangsung terus menerus dari  lahir 

sampai manusia menutup mata atau long live education. Seseorang dikatakan 

belajar apabila terjadi perubahan yang nyata pada diri sesorang tersebut. 

Banyak ahli yang mengungkapkan teori belajar dari sudut pandang yang 

berbeda. Menurut Gagne (dalam Udin S Winataputra, 2007:2.3) bahwa belajar 

adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah prilakunya sebagai 

akibat pengalaman. 

 

Menurut Hilgard dan Marquis (Syaiful Sagala, 2010:13) berpendapat bahwa,” 

Belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri manusia 

melalui latihan, pembelajaran, dan sebagainya sehingga terjadi perubahan 

dalam diri”. 

 

 Ada tiga ciri utama dalam belajar yaitu proses, perubahan prilaku, dan 

pengalaman. Belajar melibatkan proses mental dan emosional atau proses 

berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar apabila perubahan 

tingkah laku yang berupa pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), 

dan penguasaan nilai atau sikap (afektif). Belajar adalah mengalami maka 

harus terjadi interaksi antara individu dan lingkungan, baik lingkungan fisik 

contohnya: buku, alat peraga, alam sekitar maupun lingkungan sosial 
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contohnya: guru, siswa, kepala sekolah, pustakawan. Lingkungan belajar yang 

baik ialah lingkungan yang merangsang dan menantang siswa belajar. 

 

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diidentifikasi ciri-ciri belajar yaitu: (1) 

Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan perilaku individu, (2) 

Perubahan yang didapat berupa kemampuan baru yang berlaku relative lama, 

(3) Perubahan terjadi karena adanya usaha. 

 

2.3 Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas, pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

lingkungan belajar. Jadi pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila 

terjadi interaksi antara peserta didik, pendidik dan lingkungan sekitar saling 

mendukung.  Agar terjadi interaksi yang saling mendukung maka harus 

mengetahui faktor-faktor yang menpengaruhi proses belajar dan hasil belajar. 

 

Menurut Udin S Winataputra (2007:2.17) pembelajaran adalah suatu sistem 

lingkungan belajar yang terdiri dari komponen atau unsur: tujuan, bahan 

pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. Sebagai sistem unsur-unsur 

pembelajaran tersebut saling berkait, saling mempengaruhi. Oleh karena itu 

pemilihan dan penguasaan strategi pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari 

pertimbangan dan unsur-unsur lain dalam sistem pembelajaran. Dan yang 

menjadi unsur utama adalah tujuan pembelajaran. Oleh karena itu tujuan 

pembelajaran harus ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan mengajar adalah suatu 

usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem mendukung dan memungkinkan 
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untuk berlangsungnya proses belajar. Jika belajar merupakan milik siswa, 

maka mengajar dapat dikatakan sebagai kegiatan guru. 

 

Menurut Sardiman A.M (2008:8) dalam bukunya yang berjudul Interaksi dan 

Motivasi Belajar Mengajar mengatakan, ” Mengajar sebagai upaya 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar 

bagi para siswa. Kondisi itu diciptakan sedemikian rupa sehingga membantu 

perkembangan anak secara optimal baik jasmani maupun rohani, baik fisik 

maupun mental ”. 

 

Pengertian mengajar di atas membuktikan bahwa dalam mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi perlu 

diciptakan suasana yang kondusif serta menyiapkan segala yang diperlukan 

untuk proses pembelajaran. 

 

2.4 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis sehingga siswa 

mendapatkan hasil yang berupa perubahan tingkah laku. Sardiman A.M. 

(2008: 95-96) berpendapat bahwa, “ Berbuat untuk merubah tingkah laku, jadi 

melakukan kegiatan. Tidak ada kegiatan kalau tidak ada aktivitas”.  

 

Pendidikan tradisional kegiatan mandiri dianggap tidak ada maknanya, karena 

guru adalah orang yang serba tahu dan menentukan segala hal yang dianggap 

penting bagi siswa, jadi guru satu-satunya sumber belajar bagi siswa. 
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Pendidikan modern tidak menolak pendapat tersebut namun lebih 

menitikberatkan pada asas aktivitas sejati. Anak (siswa) belajar sambil 

bekerja. Dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang 

bermakna untuk hidup di masyarakat. 

 

Aktivitas belajar banyak melibatkan kegiatan panca indera yaitu melihat, 

mendengar, merasakan, berpikir, melakukan kegiatan fisik. Tanpa 

melakukan aktivitas proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sekolah merupakan salah satu pusat 

kegiatan belajar, dengan demikian di sekolah merupakan arena untuk 

mengembangkan aktivitas dan ini salah satu tugas seorang guru. 

 

Menerapkan pembelajaran seperti di atas maka guru perlu: 

2.4.1 Membangkitkan keaktifan jiwa peserta didik melalui: 

2.4.1.1 Mengajukan pertanyaan dan membimbing diskusi peserta didik 

2.4.1.2 Memberikan tugas-tugas untuk memecahkan masalah-masalah, 

menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya 

2.4.1.3 Menyelenggarakan berbagai berbagai percobaan dengan 

menyimpulkan keterangan, memberikan pendapat, dan sebagainya 

2.4.2 Membangkitkan keaktifan jasmani, maka guru perlu: 

2.4.2.1 Menyelenggarakan berbagai bentuk pekerjaan keterampilan di 

laboratorium dan sebagainya. 

2.4.2.2 Mengadakan pameran , karyawisata dan sebagainya 

2.5 Hasil Belajar 
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Hasil belajar yang diperoleh siswa sebagai akibat dari proses pembelajaran 

yang telah dilakukan oleh siswa harus semakin baik. Menurut Woordworth 

(dalam http: forum. upi. Edu / v3 / index. php? Topic = 15692.0 pos 

terakhir:28 Jan 2012), “ Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku 

sebagai akibat proses belajar. Hasil belajar adalah kemampuan aktual yang 

diukur secara langsung. Hasil pengukuran belajar inilah akhirnya akan 

mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah 

dicapai. 

 

Hasil belajar berupa perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut kognitif, 

psikomotor, maupun afektif, Sedangkan menurut penulis hasil belajar adalah 

suatu nilai dan sikap yang diperoleh siswa setelah siswa melakukan evaluasi 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu dan sangat berkesan bagi siswa. 

 

2.6 Model Pembelajaran Demonstrasi 

Menurut Zainal Aqip (2013:17) model-model pembelajaran yang ada saat ini 

sangat banyak dan beragam misalnya: examples non examples, numbered 

heads together, cooperative script,   mind mapping , artikulasi, model jigsaw, 

model bamboo gila, model demonstrasi, model STAT, model picture and 

picture, bermain peran, tebak kata, melengkapi kalimat, debate, dan masih 

banyak lagi  lebih kurang ada 32 model pembelajaran. Model yang peneliti 

pilih adalah model demonstrasi karena tepat dan cocok dengan pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  lebih menitikberatkan pada proses/bukti 

daripada teorinya. Dengan model demonstrasi para siswa diajak langsung 
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untuk menerapkan konsep-konsep dalam kehidupan nyata yang sudah sering 

dialami dalam kehidupan nyata. 

 

Model demonstrasi adalah pertunjukkan-pertunjukkan tentang proses 

terjadinya suatu peristiwa, sampai pada penampilan tingkah laku yang 

dicontohkan agar dapat dipahami oleh peserta didik, baik secara nyata maupun 

secara tiruan. Model ini pertama kali digunakan oleh manusia purba sewaktu 

akan menambah kayu bakar, akhirnya anak-anak ikut menirunya. Hal ini lebih 

cocok untuk gerakan yang sifatnya ke arah gerakan motorik di samping moral. 

Dengan demikian model demonstrasi adalah model yang digunakan guru 

untuk mempertunjukkan gerakan dengan prosedur yang benar. 

 

Alasan menggunakan model demonstrasi adalah: (1) Tidak semua materi 

dapat dijelaskan secara  konkrit melalui penjelasan, (2) Karena materi 

menuntut untuk diadakan demonstrasi agar lebih cepat diserap siswa, (3) Tipe 

belajar siswa yang tidak sama, (4) Memudahkan mengajarkan suatu proses, 

(5) Sesuai perkembangan kognitif siswa. 

 

2.6.1 Kelebihan  model demonstrasi 

Kelebihan  model demonstrasi adalah: (1)  Dapat membimbing siswa ke 

arah berpikir yang lebih konkrit, (2) Siswa lebih mudah memahami 

materi pelajaran yang didemonstrasikan, (3) Pelajaran menjadi lebih 

menarik karena siswa tidak hanya mendengar tapi bisa melihat secara 

langsung, (4) Siswa akan lebih aktif mengamati dan tertarik untuk 
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mencobanya sendiri, (5) Menyajikan materi yang tidak bisa dengan 

model lain. 

 

2.6.2 Kelemahan model demonstrasi 

Kelemahan model demonstrasi adalah: (1) Tidak semua permasalahan 

dapat didemonstrasikan di dalam kelas, (2) Tidak semua guru dapat 

melakukan demonstrasi dengan baik, (3) Memerlukan alat / 

perlengkapan khusus yang kadang sulit untuk ditemukan, (4) 

Memerlukan banyak waktu, (5) Memerlukan kesabaran dan ketelitian 

serta ketelatenan. 

 

2.6.3 Langkah-langkah pelaksanaan model demonstrasi 

2.6.3.1 Kegiatan Persiapan 

a.Merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh 

siswa 

b.Menyusun materi yang akan disampaikan untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan 

c.Menyiapkan garis-garis besar langkah-langkah yang akan 

digunakan dalam melakukan demonstrasi 

d.Melakukan latihan pendemonstrasian dalam menggunakan alat 

yang diperlukan. 

2.6.3.2 Kegiatan pelaksanaan  

a.Kegiatan Pembukaan 
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1.Aturlah tempat duduk yang memungkinkan siswa dapat 

melihat hal-hal yang didemonstrasikan guru atau duduk 

sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

2.Timbulkan motivasi siswa tentang materi pelajaran yang akan 

didemonstrasikan dengan kehidupan nyata. 

3.Kemukakan tujuan yang akan dicapai dan tugas apa yang 

dalam demonstrasi nanti. 

b.Kegiatan inti pembelajaran 

1.Mulailah melakukan demonstrasi sesuai dengan yang telah 

direncanakan dan dipersiapan oleh guru 

2.Pusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang penting dari 

demonstrasi supaya siswa bisa melakukan demonstrasi  

selanjutnya secara mandiri 

3.Ciptakan suasana yang menyenangkan 

4.Berikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan kritis 

mengikuti demonstrasi dan kesempatan untuk bertanya dan 

berkomentar 

c.Kegiatan Akhir 

1.Meminta siswa merangkum pokok-pokok yang telah 

didemonstrasikan 

2.Memancing siswa untuk aktif bertanya mengenai hal-hal 

yang belum dipahami dalam demonstrasi 

3.Melakukan evaluasi baik proses maupun hasil dari 

demonstrasi 
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4.Tindak lanjut tugas, baik tugas-tugas berikutnya maupun 

tugas memahami materi yang diajarkan. 

 

 

2.7 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SD 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan alam dengan cara 

mencari tahu dengan sistematis sehingga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang  berupa fakta-fakta, konsep-

konsep atau prinsip-prinsip saja. Tetapi merupakan suatu proses penemuan 

(Permendiknas No. 22 tahun 2006:147). 

 

Seorang guru perlu menciptakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

aktif dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar. Keaktifan dan rasa ingin 

tahu siswa dapat ditumbuhkan dengan cara menerapkan pembelajaran dengan 

model demonstrasi, karena dengan model ini siswa langsung melakukan 

tindakan, percobaan, hipotesa dan membuktikan dari suatu konsep teori. 

Dengan bekerja secara nyata siswa secara langsung menerapkan kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor serta mendorong siswa untuk bekerja secara 

ilmiah. 

  

Tujuan pembelajaran IPA di SD seperti yang tersirat dalam (Permendiknas 

No. 22 tahun 2006:148)  yaitu bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan 

sebagai berikut: (1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan ciptaan-Nya, 

(2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 



19 
 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3)     

Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya 

hubungan saling mempengaruhi antar IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki   

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5)   

Meningkatkan kesadaran untuk  berperan serta dan memelihara,  menjaga, dan 

melestarikan lingkungan alam, (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai 

alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) 

Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) di SD perlu menyiapkan perangkat pembelajaran 

atau alat percobaan guna menghadirkan proses pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif dan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna 

bagi siswa. Ruang lingkup pembelajaran IPA seperti yang tertulis dalam 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 halaman 148 meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: (1) makluk hidup dalam proses kehidupan yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan dan kesehatan, (2) benda atau 

materi sifat-sifat dan kegunaanya meliputi: cair, padat, gas, (3) energi dan 

perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan 

pesawat sederhana, (4) bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata 

surya, dan benda-benda langit lainnya. 
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Berdasarkan aspek-aspek tersebut maka penulis ingin meneliti aspek yang 

kedua yaitu benda atau materi sifat-sifat dan kegunaannya. 

 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indokator Materi 

5. Memahami 

saling 

hubungan 

antara 

suhu, sifat 

hantaran 

dan 

kegunaan 

benda 

5.1 Membandingkan 

sifat kemampuan 

menghantarkan 

panas dari 

berbagai benda 

-Membedakan arti 

konduktor dan 

isolator 

-Melakukan percobaan 

untuk menyelidiki 

benda yang bersifat 

sebagai konduktor 

dan isolator panas 

-Menggolongkan 

benda yang bersifat 

sebagai konduktor 

atau isolator panas 

 

Benda 

konduktor 

dan 

isolator 

panas 

 

2.8 Penelitian yang Relevan 

Menurut Ngatimin dalam penelitiannya yang berjudul, “ Upaya Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan 

KIT IPA dan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV SDN 2 Jati Baru 

Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2011/2012 “, mengambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran dengan KIT IPA dan metode demonstrasi memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan aktivitas siswa. 

 

Menurut Ignatius Ngadio  dalam penelitiannya  yang berjudul, “ Penerapan 

Metode Demontrasi dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas VI C SD Xaverius Metro Tahun Pelajaran2011/2012 “, 
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bahwa penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa.    

  

Merujuk dari dua penelitian di atas penulis ingin membuktikan kebenaran dari 

hasil yang telah dicapai terdahulu, yaitu pengaruh penggunaan model 

demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA di SD Negeri 

2 Way Lunik. 

 

2.9 Hipotesis Tindakan 

 

“Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. 

(Suharsimi Arikunto, 2010:109). 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan 

kelas sebagai berikut : “ Apabila dalam pembelajaran menerapkan model 

demonstrasi dengan menggunakan langkah-langkah secara tepat dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa 

kelas VI A SD Negeri 2 Way Lunik Kota Bandar Lampung”. 

 

 

 

 


