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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1 Pengertian Prestasi 

 

Kemampuan belajar seorang siswa akan diketahui berdasarkan prestasi yang 

dicapainya. Pencapaian suatu prestasi siswa dalam hal ini adalah setelah siswa 

tersebut melakukan kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh guru. 

 

Harapan bagi seorang guru pada tujuan akhir dari proses belajar mengajar siswa 

adalah keberhasilan belajar yang baik bagi siswa. 

 

Sejalan dengan uraian di atas, Oemar Hamalik, (1983:84) mengemukakan 

pengertian tentang prestasi, yaitu : 

“Perubahan tingkah laku yang diharapkan pada murid setelah melakukan proses 

belajar mengajar”.  

 

Sedangkan menurut WS. Winkel, (1984) mengemukakan mengenai pengertian 

prestasi, yaitu : “Bukti usaha yang dapat dicapai atau prestasi adalah hasil yang 

dicapai pada suatu saat”.  

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan, bahwa yang 

dimaksud dengan prestasi adalah hal yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

aktifitas belajar mengajar di sekolah. 
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Sedangkan prestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi belajar 

siswa kelas/pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas 1 SDN 1 

Langkapura kecamatan Kemiling Bandar Lampung tahun pelajaran 2010-2011. 

 

2.1.2 Pengertian Belajar 

 

Setiap manusia memerlukan belajar untuk mengetahui segala sesuatu yang belum 

diketahuinya. Oleh karena itu, dengan melalui proses belajar maka seseorang akan 

mengetahui hal-hal baru serta dapat mengerti dan memahami tentang sesuatu 

tersebut dengan baik. 

 

Adapun yang dimaksud dengan belajar menurut EP. Hutabarat, (1984:12) dalam 

bukunya “Cara Belajar”, adalah sebagai berikut : “Belajar adalah suatu proses 

aktif, artinya orang yang belajar itu ikut serta dalam proses itu. Orang yang belajar 

itu mempelajari apa yang sedang dilakukannya, apa yang dirasakannya dan apa 

yang dipikirkannya. Ia memberikan reaksi atau tanggapan terhadap apa yang 

terjadi sewaktu berlangsungnya proses belajar. Jika tidak ada tanggapan, maka 

hasil belajar tidak ada”.  

 

Sedangkan menurut Ketut Sukardi, (1983:15) pengertian dari belajar adalah 

“perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman, kecuali perubahan tingkah 

laku yang disebabkan oleh proses menjadi matangnya seseorang atau perubahan 

yang instinktif atau yang bersifat temporer”.  

Sehubungan dengan pengertian di atas, selanjutnya penulis dapat menyimpulkan 

bahwa belajar : perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang sebagai 

akibat dari latihan dan pengalaman yang dilakukannya berulang-ulang.  
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Belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : belajar pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas 1 SDN 1 Langkapura kecamatan Kemiling 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2010-2011. 

 

2.1.3 Pengertian Prestasi Belajar  

 

Menurut Winarno Surachmad (1986:76), yang dimaksud dengan prestasi belajar 

adalah “Hasil yang dicapai setelah mengikuti pelajaran, yang diukur berdasarkan 

hasil nilai pada ujian akhir semester atau catur wulan”.  

 

Sedangkan pengertian prestasi belajar menurut Abu Ahmadi, (1975:21)         

adalah : “Hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan belajar dan belajar itu sendiri 

adalah berusaha mengadakan perubahan situasi dalam proses perkembangan 

dirinya untuk mencapai tujuan”.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai prestasi belajar yang dikemukakan di 

atas, maka penulis menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah : suatu hasil yang 

dicapai oleh siswa dalam suatu kegiatan atau usaha terhadap pelajaran yang 

diberikan oleh guru, sehingga timbul perubahan pada dirinya. 

 

 

 

Lebih lanjut EP. Hutabarat, (1984:12) mengemukakan mengenai empat golongan 

hasil belajar atau prestasi belajar, yaitu : 

a. Pengetahuan, yaitu dalam bentuk bahan informasi, fakta, gagasan, 

keyakinan, prosedur, hukum, kaidah, standar, dan konsep lainnya. 
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b. Kemampuan, yaitu dalam bentuk kemampuan untuk menganalisis, 

memproduksi, mencipta, mengatur, membuat, generalisasi, berfikir 

rasional dan menyesuaikan. 

c. Kebiasan dan keterampilan yaitu dalam bentuk kebiasaan prilaku dan 

keterampilan dalam menggunakan semua kemampuan. 

d. Sikap yaitu dalam bentuk apresiasi, minat, pertimbangan dan selera. 

 

Dari kutipan di atas, berarti empat golongan hasil belajar atau prestasi, jelas 

kelihatan bahwa hasil belajar atau prestasi belajar yang dicapai siswa tersebut 

bukan hanya berbentuk pengetahuan dan keterampilan saja melainkan juga dalam 

bentuk kemampuan, kebiasaan dan sikap. 

 

2.1.4 Aktivitas Belajar 

 

Menurut W.S. Winkel, (1993:48) Aktivitas belajar adalah : Segala kegiatan 

belajar. Siswa yang menghasilkan suatu perubahan khas yaitu hasil belajar akan 

tampak melalui prestasi yang akan dicapai. 

 

Jenis-jenis aktivitas belajar menurut pendapat Sardiman .A.M, (1987:100) dapat 

digolongkan antara lain: 

1. Visual activities, misalnya : membaca, memperhatikan demosntrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

2. Oral activities, seperti : mengatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, wawancara, diskusi, interupsi, dan 

sebagainya. 

3. Listening activities, seperti : mendengarkan uraian, percakapan, pidato, 

diskusi, musik dan sebagainya. 

4. Writing activities, seperti : menulis karangan, laporan, angket, menyalin 

pelajaran dan sebagainya. 

5. Drawing activities, seperti : membuat grafik, menggambar, membuat 

diagram, membuat peta dan sebagainya. 
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6. Emosional activities, seperti : mempunyai minat, merasa bosan, gembira, 

sedih, dan sebagainya. 

7. Mental activities, seperti : memecahkan masalah, mengingat, menaggapi, 

menganalisa, mengambil keputusan, melihat buhungan dan sebagainya. 

8. Motor activities, seperti : melakukan percobaan, membuat bangun 

ruang/model, berkebun, beternak, membuat disain, dan sebagainya. 
 

 

 

 

Kriteria aktifitas belajar sebagai berikut : 

Tabel. 2.I Kriteria Aktifitas Belajar 

No Kriteria Tingkatannya 

1 > 9,50 Istimewa 

2 8,00 – 9,49 Amat Baik 

3 6,50 – 7,99 Baik 

4 5,50 – 6,49 Cukup 

5 4,26 – 5,49 Kurang 

6 < 4,01 Amat Kurang 

Udin Winataputra (2004) “Strategi Belajar Mengajar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.II Konversi Nilai Akhir Berdasarkan Nilai T 

No Nilai Akhir (NA) Tingkatannya (T) 

1 > 9,50 Istimewa 

2 8,00 – 9,49 Amat Baik 
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3 6,50 – 7,99 Baik 

4 5,50 – 6,49 Cukup 

5 4,26 – 5,49 Kurang 

6 < 4,25 Amat Kurang 

Udin Winataputra (2004) “Strategi Belajar Mengajar” 

 

2.2 Metode Mengajar dan Pembelajaran 

 

2.2.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

 

Metode mengajar merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode mengajar merupakan 

cara atau teknik yang digunakan guru dalam melakukan interaksi dengan siswa 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

Beberapa prinsip dalam penggunaan metode mengajar yang berkaitan dengan 

faktor perkembangan kemampuan siswa menurut Udin Winataputra, 2004 

“Strategi Belajar Mengajar” 

 

1. Metode mengajar harus memungkinkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa lebih jauh terhadap materi pelajaran (curiosity). 

2. Metode mengajar harus memungkinkan dapat memberikan peluang untuk 

berekspresi yang kreatif dalam aspek seni. 

3. Metode mengajar harus memungkinkan siswa belajar melalui pemecahan 

masalah. 

 

4. Metode mengajar harus memungkinkan siswa untuk selalu ingin menguji 

kegemaran sesuatu (sikap skeptis). 

5. Metode mengajar harus memungkinkan siswa untuk melakukan penemuan 

terhadap sesuatu topik permasalahan. 

6. Metode mengajar harus memungkinkan siswa mampu menyimak. 
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7. Metode mengajar harus memungkinkan siswa mampu untuk belajar secara 

mandiri. 

8. Metode mengajar harus memungkinkan siswa untuk belajar secara bekerja 

sama. 

9. Metode mengajar harus memungkinkan siswa untuk termotivasi dalam 

belajarnya. 

 

Penggunaan metode mengajar dalam pembelajaran ditinjau dari segi prosesnya 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap 

pembelajaran harus bertujuan, sehingga dalam proses pembelajarannya akan 

memerlukan suatu cara dan teknik yang efektif yang memungkinkan dapat 

mencapai tujuan tersebut. 

2. Sebagai gambaran aktivitas yang harus ditempuh oleh siswa dan guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Tahapan-tahapan kegiatan belajar mengajar pada 

dasarnya adalah proses atau prosedur penggunaan metode-metode dengan 

yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alat penilaian pembelajaran. 

Karakteristik metode mengajar dapat dijadikan pertimbangan untuk penilaian, 

misalnya kegiatan pembelajaran yang menggunakan demonstrasi atau 

latihan/praktek. 

4. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bimbingan dalam kegiatan 

pembelajaran, apakah dalam kegiatan pembelajaran tersebut perlu diberikan 

bimbingan secara individu atau kelompok. 

 

Macam-macam Metode Pembelajaran 

a. Metode Ceramah 
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Metode ceramah masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam pembelajaran secara klasikal. Metode ceramah 

merupakan suatu cara penyajian bahan atau penyampaian bahan pelajaran 

secara lisan dari guru dari guru. 

 

b. Metode Diskusi 

Metode ini sering digunakan dalam pembelajaran kelompok. Metode 

mengajar diskusi merupakan cara mengajar dalam pembahasan dan 

menyajian materinya melalui suatu problema atau pertanyaan yang harus 

diselesaikan berdasarkan pendapat atau keputusan secara bersama. 

 

c. Metode Simulasi 

Metode simulasi merupakan metode mengajar yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran kelompok. Mengajar dengan simulasi obyeknya 

bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, tetapi kegiatan mengajar 

yang sifatnya pura-pura. Simulasi dapat dilakukan oleh siswa dengan 

menuntut adanya kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan kelompok. 

Jenis model simulasi diantaranya adalah : 

1. Bermain peran 

2. Sosiodrama 

3. Permainan simulasi dan sebagainya 

 

d. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode mengajar yang dalam penyajian 

atau pembahasan meterinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu 

serta mengamati secara proses. Metode eksperimen sulit dipisahkan 
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dengan demonstrasi karena keduanya memungkinkan dapat digunakan 

secara bersamaan. 

 

e. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan 

pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung obyeknya atau 

caranya melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. 

 

2.2.2 Metode Demonstrasi 

 

A. Langkah-langkah Dalam Menggunakan Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi dapat dilakukan pada semua mata pelajaran. Dalam 

pelaksanaan demonstrasi. Seorang guru harus sudah yakin bahwa seluruh 

siswa dapat memperhatikan (mengamati) terhadap obyek yang akan 

didemonstrasikan. Sebelum proses demonstrasi guru sudah mempersiapkan 

alat-alat yang akan digunakan dalam demonstrasi tersebut.  

Prosedur metode demonstrasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran 

adalah : 

1. Mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran 

2. Memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan 

3. Pelaksanaan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dan peniruan dari 

siswa 

4. Penguatan (diskusi, tanya jawab, dan atau latihan) terhadap hasil 

demosntrasi 

5. Kesimpulan 
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Kemampuan guru yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberhasilan 

demonstrasi adalah : 

a. Mampu secara proses tentang topik yang dipraktekkan 

b. Mampu mengelola kelas, menguasai siswa secara menyeluruh 

c. Mampu menggunakan alat bantu yang digunakan 

d. Mampu melaksanakan penilaian proses 

 

Kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan untuk menunjang 

demonstrasi diantaranya adalah : 

1. Siswa memiliki motivasi, perhatian dan minat terhadap topik yang akan 

didemonstrasikan 

2. Memahami tentang tujuan/maksud yang akan didemonstrasikan 

3. Mampu mengamati proses yang dilakukan oleh guru 

4. Mampu mengidentifikasi kondisi dan alat yang digunakan dalam 

demonstrasi 

 

B. Kelebihan dan Kekurangan Metode Demonstrasi 

1. Kelebihan Metode Demonstrasi 

a. Siswa dapat memahami obyek yang sebenarnya 

b. Dapat mengembangkan rasa ingin tahu siswa 

c. Siswa dibiasakan untuk kerja secara sistematis 

d. Siswa dapat mengamati sesuatu secara proses 

e. Siswa dapat membandingkan pada beberapa obyek 

 

2. Kekurangan Metode Demonstrasi 

a. Dapat menimbulkan berfikir konkrit saja 
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b. Bila jumlah siswa banyak, efektivitas demonstrasi sulit dicapai 

c. Bergantung pada alat bantu 

d. Bila demonstrasi guru tidak sistematis, demonstrasi tidak berhasil 

e. Banyak siswa yang kurang berani 

(H. Udin. S. Winataputra, M.A) 

 

2.3 Mata Pelajaran IPA Di Sekolah 

 

Mata Pelajaran IPA berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang lingkungan 

alam, mengembangkan keterampilan, wawasan dan kesadaran teknologi dalam 

kaitan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-sehari. 

 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas 1 menuntut agar guru dapat 

menguasai bahan pelajaran serta mengorganisasi kelas. Jika dalam memberikan 

materi pembelajaran IPA seorang guru menggunakan metode 

demonstrasi,sebelumnya guru sudah mempersiapkan alat-alat yang akan 

digunakan dalam demonstrasi tersebut. 

 

 

 


