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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Tanggung jawab 

a. Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab berarti sifat berani untuk menanggung 

resiko akibat perilaku/ tindakan/ segala sesuatu yang dilakukan. 

Orang yang memiliki sifat ini senantiasa mempertimbangkan 

dampak dan resiko yang akan terjadi dari apa yang diucapkan 

atau yang dilakukan seseorang. Karakter ini menuntut 

seseorang untuk teguh di dalam memegang prinsip dan berani 

mengambil resiko atas tindakannya. 

Tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam 

kehidupan masyarakat. Samani (2012: 105) tanggung jawab 

adalah menanggapi dengan cara yang pantas dan layak, 

bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. 

Tanggung jawab adalah pertanggungan perbuatan sendiri. 

Seorang siswa harus bertanggung jawab kepada guru, orang 

tua, dan diri sendiri (Fitri, 2012: 112). Tanggung jawab sebagai 

seorang siswa dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang peserta 

didik. 

7 
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Tanggung jawab dapat menjadi sebuah alat ukur untuk 

menilai karakter yang dimiliki seseorang, sebagaimanayang 

dikatakan oleh Mu’in (2011: 215) bahwa sikap tanggung jawab 

menunjukkan apakah orang itu punya karakter yang baik atau 

tidak. Orang yang lari dari tanggung jawab sering tidak disukai 

artinya itu adalah karakter yang buruk. Bertanggung jawab 

pada sesuatu benda, baik benda mati atau benda hidup berarti 

melahirkan sikap dan tindakan atas benda itu, nasib dan arah 

dari benda itu, tidak membiarkannya. Ketika telah memilih 

seseorang untuk kita ajak berpasangan, tanggung jawab kita 

adalah menjaga hubungan dengannya dan tidak 

mempermainkannya. Istilah orang yang suka main-main 

identik dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti 

disini unsur tanggung jawab adalah keseriusan. Tanggung 

jawab menghendaki kita untuk mengenali apa yang kita 

lakukan karena kita bertanggung jawab pada akibat pilihan 

kita. Konsekuensi dari apa yang kita pilih harus kita hadapi dan 

kita atasi. Artinya, lari dari masalah yang ditimbulkan akibat 

pilihan kita berarti tidak tanggung jawab. 

Kesimpulan berdasarkan pengertian tanggung jawab di 

atas adalah tanggung jawab merupakan nilai moral yang 

menyangkut sikap seseorang terhadap sebuah peraturan atau 

amanahyang diberikan kepadanya. Seorang siswa perlu 
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memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai jalan 

kesuksesan. 

b. Istilah-Istilah yang Berkaitan dengan Tanggung Jawab 

Mu’in (2011: 216) beberapa istilah yang berkaitan 

dengan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

1) Duty (tugas) artinya apa yang telah diberikan kepada kita 

sebagai tugas kita harus melaksanakannya. 

2) Laws (hukum dan undang-undang) kesepakatan tertulis 

yang harus kita ikuti dan apabila kita melanggarnya berarti 

kita harus bertanggung jawab untuk menerima 

konsekuensinya. 

3) Contracts (kontrak) kesepakatan yang harus diikuti dan 

melanggarnya termasuk tidak bertanggung jawab. 

4) Promises (janji) sebuah kesepakatan yang diucapkan yang 

harus ditepati sesuai dengan apa yang dibuatnya. 

Melanggar janji juga berarti tidak bertanggung jawab, tidak 

ada sanksi tegas tetapi akan menimbulkan kekecewaan. 

5) Job Description (pembagian kerja) melanggarnya berarti 

bukan hanya dicap tidak bertanggung jawab, tetapi juga 

akan mengganggu kinerja seluruh rencana yang dibuat. 

6) Relationship Obligations (kewajiban dalam hubungan) apa 

yang harus dilaksanakan ketika orang menjalin hubungan. 

Melanggarnya bisa-bisa akan membuat hubungan berjalan 
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buruk karena tanggung jawab sangatlah penting dalam 

sebuah hubungan. 

7) Universal Ethical Priciples (prinsip etis universal) prinsip-

prinsip bersama yang merupakan titik temu dari orang-

orang atau kelompok orang yang berbeda latar belakang 

misalnya hak asasi manusia yang merupakan titik temu 

nilai-nilai yang disepakati oleh manusia di seluruh dunia. 

Melanggar hal ini berarti tidak bertanggung jawab. 

Menghilangkan nyawa orang lain, membuat rakyatnya 

miskin, merupakan tindakan impian Negara yang tidak 

bertanggung jawab. 

8) Religious Convictions (ketetapan agama) nilai-nilai yang 

diatur oleh agama yang biasanya dianggap ajaran dari 

Tuhan. Bagi penganut yang melanggarnya, akan 

berhadapan dengan aturan agama tersebut.  

9) Accountability, keadaan yang bisa dimintai tanggung jawab 

dan bisa dipertanggung jawabkan. Misalnya, wakil rakyat 

yang tak pernah membawa aspirasi rakyat, tetapi malah 

melakukan penyimpangan berarti melanggarnya 

akuntabilitas publik.  

10) Diligence (ketekunan, sifat rajin) orang yang rajin dan 

tekun itu biasanya orang yang bertanggungjawab. Tidak 
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rajin dan tidak tekun dalam menjalankan sesuatu sama 

dengan orang yang tak bertanggung jawab. 

11) Reaching Goals (tujuan-tujuan yang ingin diraih) tujuan 

yang ingin dicapai bersama. Hal tersebut merupakan 

tanggung jawab bagi orang yang telah menetapkan tujuan 

dan harus bertanggung jawab untuk melakukansesuatu agar 

tujuan itu bisa tercapai. 

12) Positive Outlook (pandangan positif ke depan) yaitu suatu 

pandangan tentang masa depan yang positif yang harus 

dicapai. 

13) Prudent (bijaksana) orang yang melakukan sesuatu secara 

tidak bijaksana dapat dikatakan tidak bertanggung jawab. 

14) Rational (hal yang masuk akal) orang yang bertanggung 

jawab adalah orang yang mengatakan sesuatu yang masuk 

akal. 

15) Time Management (menejemen waktu) orang yang 

bertanggung jawab itu biasanya adalah orang yang bisa 

mengatur waktu dan konsekuen dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. 

16) Resource Management (pengaturan sumber daya) orang 

bisa melakukan hal yang baik sebagaimana kemampuan 

yang dimilikinya. 
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17) Teamwork (tim kerja) orang yang menyimpang dari 

kesepakatan tim dan ingin mengambil keuntungan untuk 

dirinya sendiri dari kegiatan bersama tim dan ingin 

mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari kegiatan 

bersama tim adalah orang yang tidak bertanggung jawab. 

18) Financial Independence (kemandirian keuangan) orang 

yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya 

dari uang yang ia dapatkan secara benar. 

19) Self-motivated (motivasi diri) orang yang bertanggung 

jawab itu memiliki kemampuan motivasi diri dan tingkat 

harapan yang kuat dalam dirinya. 

Kesimpulan dari uraian di atas adalah kita harus 

bertanggung jawab atas apa yang kita pilih dalam hidup kita. 

Segala sesuatu yang akan kita perbuat harus dipertimbangkan 

secara mendalam agar kita dapat mempertanggung jawabkan 

segala sesuatu yang akan kita perbuat.   

c. Macam-macam Tanggung Jawab 

Sukanto dalam Mustari (2011: 23) mengemukakan 

bahwa tanggung jawab yang hendaknya ada pada manusia 

adalah: 

1) Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan 

kehidupan. 
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2) Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, 

siksaan, penindasan, dan perlakuan kejam dari manapun 

datangnya. 

3) Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang 

berlebihan dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya. 

4) Tanggung jawab kepada suami/istri, anak, maupun 

keluarga. 

5) Tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. 

6) Tanggung jawab untuk berpikir, menyaring segala 

informasi untuk dipilih, mana yang berguna dan mana yang 

merugikan kita. 

7) Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan. 

d. Ciri-Ciri Tanggung Jawab 

Tanggung jawab berarti melaksanakan  tugas secara 

sungguh-sungguh, berani menanggung konsekuensi dari sikap, 

perkataan dan tingkah lakunya. Indikasi-indikasi yang 

diharuskan dalam diri seseorang yang bertanggung jawab 

mulai timbul dari sini. Ciri-ciri tanggung jawab tersebut 

menurut Mustari (2011: 25) diataranya adalah:                  

1) Memilih jalan lurus.             

2) Selalu memajukan diri sendiri.                                        

3) Menjaga kehormatan diri.     

4) Selalu waspada.                      
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5) Memiliki komitmen pada tugas.                                        

6) Melakukan tugas dengan standar yang baik.                    

7) Mengakui semua perbuatannya.                            

8) Menepati janji.                     

9) Berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya. 

e. Indikator Tanggung Jawab 

Adapaun indikator tanggung jawab menurut Fitri (2012: 43) 

diantaranya adalah:               

1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. 

2) Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan.                       

3) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.    

4) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama.  

2. Prestasi Belajar 

a. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Suryabrata (1990: 246) mengatakan bahwa belajar 

adalah proses atau aktivitas yang membawa perubahan, 

sehingga memperoleh kecakapan baru. Menurut Ali (2002: 

14) bahwa belajar diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku dan akibat interaksi individu dengan lingkungan. 

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas bahwa belajar 

adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

perubahan. 
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2) Prinsip Umum tentang Belajar 

Ali (2002: 22-23) memaparkan prinsip umum tentang 

belajar sebagai berikut:  

a) Proses belajar adalah kompleks, tetapi terorganisir. 

b) Motivasi sangat penting dalam belajar. 

c) Belajar berlangsung dari sesuatu atau bagian yang 

sederhana lalu meningkat pada hal yang kompleks. 

d) Belajar melibatkan proses pembedaan dan 

penggeneralisasian berbagai respons. 

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Suryabrata (1990: 249-253) menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar seorang siswa adalah: 

a) Faktor-faktor Nonsosial 

Kelompok faktor-faktor ini boleh dikatakan tak terbilang 

jumlahnya seperti udara, suhu, cuaca, waktu, tempat, alat-

alat yang digunakan untuk belajar. 

b) Faktor-faktor Sosial 

Faktor-faktor sosial adalah faktor-faktor yang berhubungan 

dengan manusia. Kehadiran seseorang atau orang lain pada 

waktu seseorang sedang belajar seringkali mengganggu 

seperti bila satu kelas murid sedang mengerjakan ujian lalu 

terdengar beberapa orang sedang bercakap-cakap di 

samping kelas. 
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c) Faktor-faktor Fisiologis 

Faktor-faktor fisiologis terdiri dari: 

1) Keadaan tonus jasmani. Keadaan jasmani yang segar 

akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang 

kurang segar. Seseorang harus dapat mencukupi 

kebutuhan nutrisinya agar jasmani tampak senantiasa 

segar. Kekurangan kadar nutrisi dapat mengakibatkan 

kurangnya tonus jasmani yang pengaruhnya berupa lesu, 

cepat mengantuk, lelah, dan terkena penyakit, sehingga 

dapat mengganggu efektivitas belajar. 

2) Fungsi panca indera yang baik. 

d) Faktor-faktor Psikologis 

 Faktor-faktor psikologis dalam belajar antara lain:  

1) Adanya sifat yang ingin tahu dan ingin menyelidiki 

dunia yag lebih luas. 

2) Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan 

keinginan untuk selalu maju. 

3) Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari 

orang tua, guru, dan teman-teman. 

4) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang 

lalu dengan usaha yang baru, baik secara koperasi 

maupun kompetitif. 
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5) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila 

menguasai pelajaran. 

6) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari 

belajar.  

7) Adanya kebutuhan fisik. 

b. Prestasi Belajar 

1) Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai atau 

ditunjukkan oleh peserta didik dari proses pembelajaran yang 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Arifin 

(2013: 12) kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

”prestasi” yang berarti hasil usaha. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2007: 895) prestasi adalah hasil yang telah  

dicapai, dilakukan dan dikerjakan. 

2) Kemampuan yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Hermawan (2010: 21-23) menyebutkan beberapa 

kemampuan yang mempengaruhi prestasi belajar seorang 

siswa sebagai berikut: 

a) Informasi Verbal (Verbal Information) 

Informasi verbal adalah kemampuan yang menuntut 

siswa untuk memberikan tanggapan khusus terhadap 

stimulus yang relatif khusus. Tidak ada tuntutan untuk 
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menggunakan simbol, memecahkan masalah, dan 

menerapkan aturan dalam kemampuan informasi verbal. 

Siswa hanya dituntut untuk menyimpan informasi dalam 

sistem ingatannya agar mampu menguasai kemapuan 

informasi verbal. Kemampuan menyebutkan nama-nama 

gunung yang ada di Pulau Sumatra adalah salah satu 

contoh kemampuan yang termasuk kategori informasi 

verbal.   

b) Kemampuan Intelektual (Intellectual Skills) 

Kemampuan intelektual adalah memampuan yang 

menuntut siswa untuk melakukan kegiatan kognitif yang 

unik. Unik dalam hal ini artinya siswa harus mampu 

suatu permasalahan dengan menerapkan informasi yang 

belum pernah dipelajari. Seorang siswa dianggap telah 

menguasai kemampuan ini apabila siswa tersebut telah 

menunjukkan kemampuan dalam membedakan 

karakteristik fisik yang dimiliki obyek. Contoh 

kemampuan yang tergolong kemampuan intelektual 

antara lain kemampuan menerapkan rumus dalam 

menghitung luas segitiga, mengelompokkan binatang ke 

dalam kelompok amfibi dan reptil, menggunakan jenis-

jenis kalimat dalam menulis karangan, dan menggunakan 

tanda baca dalam kalimat.  
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c) Strategi Kognitif (Cognitive Strategies) 

Strategi kognitif mengacu pada kemampuan 

mengontrol proses internal yang dilakukan oleh individu 

dalam memilih dan memodifikasi cara berkonsentrasi, 

belajar, mengingat, dan berfikir. Siswa yang telah 

menguasai kemampuan strategi kognitif akan mendapat 

kemudahan dalam berkonsentrasi belajar mengingat dan 

berfikir. Seorang siswa dianggap telah memiliki 

kemampuan strategi kognitif apabila siswa tersebut 

mampu menerapkan teknik membaca yang 

memudahkannya untuk mengingat dan memahami apa 

yang dibacanya. Contoh salah satu strategi kognitif untuk 

mengingat adalah mnemonic system.  

d) Sikap (Attitudes) 

Sikap mengacu pada kecenderungan untuk membuat 

pilihanatau pilihan untuk bertindak di bawah kondisi 

tertentu. Contoh hasil belajar sikap adalah siswa dapat 

bekerja sama dalam mengerjakan tugas, bersikap terbuka 

terhadap kritik, dan pendapat oaring lain.  

e) Keterampilan Motorik 

Keterampilan motorik mengacu pada kemampuan 

melakukan gerakan atau tindakan terorganisasi yang 

direfleksikan melalui kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan 
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kehalusan. Keterampilan motorik tidak hanya melibatkan 

otot, tetapi juga otak. Misalnya kemampuan menempeli 

model topeng dengan sobekan kertas.  

3. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

a. Pengertian Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar Menengah (2002: 1) 

bahwa IPA atau sains merupakan hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, gagasan, dan konsep-konsep yang terorganisasi 

tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses kegiatan ilmiah antara penyelidikan, 

penyusunan, dan pengujian gagasan-gagasan. Pengertian IPA 

menurut Susanto (2013: 167) adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada 

sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan 

penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. 

Menurut Trianto (2011: 136) menyatakan bahwa IPA adalah 

suatu kumpulan teori yang sistemastis, penerapannya secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta 

menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan 

sebagainya. Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa 

IPA merupakan salah satu kumpulan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari alam semesta. Ilmu pengetahuan alam ini sangatlah 
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bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Ilmu pengetahuan alam juga sebagai wahana untuk siswa agar 

belajar memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

di sekitar. 

b. Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Mulyasa (2009: 111) tujuan mata Pelajaran IPA 

adalah: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang 

Maha Esa. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa tanggung jawab, sikap positif, dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan. 
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7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan. 

c. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 

Standar kompetensi IPA di SD adalah: 

1) Siswa mampu bersikap ilmiah dengan penekanan pada 

sikap ingin tahu, bertanya, bekerja sama, dan peka terhadap 

makhluk hidup dan lingkungannya. 

2) Mampu menterjemahkan perilaku alam tentang diri dan 

lingkungan di sekitar rumah dan sekolah. 

3) Siswa mampu memahami proses pembentukan ilmu dan 

melakukan penemuan melalui pengamatan dan sesekali 

melakukan penelitian sederhana dalam lingkup 

pengalamannya. 

4) Siswa mampu memanfaatkan IPA dan merancang atau 

membuat produk teknologi sederhana dengan menerapkan 

prinsip dan mampu mengelola lingkungan di sekitar rumah 

dan sekolah serta memiliki saran dan usul untuk mengatasi 

dampak negatif teknologi di sekitar rumah dan sekolah. 

Aspek kerja ilmiah dalam standar kompetensi IPA 

bukanlah bahan ajar melainkan cara untuk menyampaikan 

bahan pembelajaran. Oleh karena itu, aspek kerja ilmiah 

terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan kegiatan 

dalam aspek ini di sesuaikan dengan tingkat perkembangan 
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anak yang artinya perlu mengikuti seluruh aspek dalam setiap 

kegiatan. 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPA 

atau sains berorientasi pada siswa. Peran guru bergeser dari 

menentukan apa yang akan dipelajari ke bagaimana 

menyediakan dan memperkarya pengalaman belajar siswa. 

Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan 

untuk mengeksploitasi lingkungan dengan melakukan interaksi 

aktif dengan teman, lingkungan, dan nara sumber lain. 

4. Metode Pembelajaran Demonstrasi 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Syah (2010: 205) bahwa metode pembelajaran 

demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan 

kegiatan, baik secara langsung maupun menggunakan media 

pengajaran yang relevan dengan pokok-pokok bahasan atau 

materi yang akan disajikan. Mulyasa (2005: 107) mengatakan 

bahwa metode pembelajaran demonstrasi adalah upaya guru 

memperlihatkan suatu proses, peristiwa atau cara kerja suatu alat 

kepada peserta didik yang dapat dilakukan dengan berbagai cara 

kerja suatu alat kepada peserta didik yang dapat dilakukan 

dengan berbagai cara dari sekedar memberikan pengetahuan 

yang sudah diterima begitu saja oleh peserta didik sampai pada 
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cara agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah. 

Sudjana (2008: 83) mengartikan bahwa metode pembelajaran 

demonstrasi adalah metode mengajar yang memperlihatkan 

bagaimana proses terjadinya sesuatu. 

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa metode 

pembelajaran demonstrasi adalah upaya guru memperlihatkan 

suatu proses, peristiwa atau cara kerja suatu alat kepada peserta 

didik dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan 

urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun 

menggunakan media pengajaran yang relevan. 

b. Tujuan Penggunaan Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Syah (2010: 205) menjelaskan bahwa tujuan pokok 

penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dalam proses 

belajar mengajar ialah untuk memperjelas pengertian konsep dan 

memperlihatkan  cara melakukan sesuatu atau proses terjadinya 

sesuatu. Ditinjau dari sudut tujuan penggunaannya dapat 

dikatakan bahwa metode pembelajaran demonstrasi bukan metode 

yang diimplementasikan dalam proses belajar mengajar secara 

independen karena metode pembelajaran demonstrasi merupakan 

alat bantu untuk memperjelas apa yang diuraikan, baik secara 

verbal maupun tekstual. 

c. Manfaat Metode Pembelajaran Demonstrasi 
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 S. Nasution dalam Syah (2010: 206) mengatakan bahwa 

mafaat metode pembelajaran demonstrasi sebagai berikut: 

1) Menambah aktivitas belajar siswa karena ia turut melakuakan 

kegiatan peragaan. 

2) Menghemat waktu belajar di kelas. 

3) Menjadikan hasil belajar yang lebih mantap dan permanen.  

4) Membantu siswa dalam mengejar ketertinggalan penguasaan  

atas materi pelajaran khususnya materi yang di 

demonstrasikan. 

5) Membangkitkan minat dan aktivitas siswa. 

6) Memberikan pemahaman yang lebih tepat dan jelas. 

d. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Beberapa kelebihan penggunaan metode pembelajaran 

demonstrasi antara lain: 

1) Perhatian siswa dapat lebih dipusatkan. 

2) Proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang 

dipelajari. 

3) Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih 

melekat dalam diri siswa (Syah, 2010: 206). 

Sedangkan beberapa kelemahan metode pembelajaran 

demonstrasi antara lain: 

1) Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan terutama untuk 

pengadaan alat-alat modern. 
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2) Demonstrasi tidak dapat diikuti atau dilakukan dengan baik 

oleh siswa yang memiliki cacat tubuh atau kelainan atau 

kekurangmampuan fisik tertentu (Syah, 2010: 207). 

e. Langkah-langkah dalam Penggunaan Metode Pembelajaran 

Demonstrasi 

Langkah-langkah agar pembelajaran dengan metode 

pembelajaran demonstrasi dapat berlangsung dengan efektif 

adalah sebagai berikut: 

1) Persiapan/Perencanaan  

a) Guru menetapkan tujuan demonstrasi. 

b) Guru menetapkan langkah-langkah pokok demonstrasi.  

c) Guru mempersiapkan alat-alat yang diperlukan. 

2) Pelaksanaan  

a) Guru berusaha demonstrasi dapat diamati oleh siswa seluruh 

kelas. 

b) Hendaknya guru berusaha menumbuhkan sikap kritis pada 

diri siswa, sehingga ada tanya jawab dan diskusi tentang 

masalah yang didemonstrasikan. 

c) Hendaknya guru memberi kesempatan kepada setiap siswa 

untuk mencoba, sehingga siswa merasa yakin tentang 

kebenaran suatu proses. 

d) Guru membuat penilaian dari kegiatan siswa. 

3) Tindak Lanjut 
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Guru sebaiknya memberi tugas kepada siswa, baik secara 

tertulis maupun lisan seperti membuat laporan setelah 

demonstrasi selesai dilaksanakan. Tujuannya agar guru dapat 

menilai sampai sejauh mana hasil demonstrasi dipahami siswa 

(Sudjana, 2008: 84). 

5. Model Pembelajaran TGT (Team Game Tournament) 

a. Pengertian Model Pembelajaran TGT (Team Game 

Tournament) 

Model pembelajaran TGT (Team Game Tournament) 

adalah salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran ini melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus 

ada perpedaan status. Aktivitas siswa dengan permainan yang 

dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT 

memungkinkan siswa dapat belajar dengan rileks di samping itu 

juga dapat menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, 

persaingan sehat, dan keterlibatan belajar (Komalasari, 2010: 

67). TGT pada mulanya dikembangkan oleh Davied Devries 

dan Keith Edward, ini merupakan metode pembelajaran 

pertama dari Johns Hopkins. 

Pelaksanaan model pembelajaran TGT terdiri dari 

beberapa tahapan. Menurut Slavin (2005: 143-166) ada lima 

komponen utama dalam TGT, yaitu: 
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1) Penyajian kelas 

Materi dalam TGT pertama-tama diperkenalkan 

dalam presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran 

langsung seperti yang sering dilakukan atau diskusi 

pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga 

memasukkan presentasi audiovisual. Bedanya penyajian 

kelas dengan pengajaran biasa hanyalah penyajian kelas 

tersebut harus benar-benar berfokus pada TGT. Dengan 

cara ini, para siswa akan menydari bahwa mereka harus 

benar-benar memberi perhatianpenuh selama penyajian 

kelas, karena dengan demikian akan sangat membantu 

mereka mengerjakan kartu pertanyaan pada saat permainan.   

2) Kelompok (team) 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang 

mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja 

akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Fungsi utama 

dari tim adalah memastikan bahwa semua anggota tim 

benar-benar belajar, lebih khususnya lagi untuk 

mempersiapkan anggotanya dalam permainan. Setelah guru 

menyampaikan materinya, tim berkumpul untuk 

mempelajari lembar kegiatan. Yang paling sering terjadi, 

pembelajaran itu melibatkan pembahasan permasalahan 
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bersama, membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap 

kesalahan. 

3) Permainan (Game) 

Permainan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa 

dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan 

permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana 

bernomer. Siswa memilih kartu bernomer dan mencoba 

menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomer itu. Siswa 

yang menjawab benarr pertanyaan itu akan mendapatkan 

skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk 

turnamen mingguan.  

4) Turnamen 

Turnamen biasanya dilakukan pada akhir minggu atau 

pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas 

dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen 

pertama pertama guru membagi siswa ke dalam beberapa 

meja turnamen. Tiga siswa tertinggi prestasinya 

dikelompokkan pada meja satu, tiga siswa selanjutnya pada 

meja dua, dan seterusnya.  

5) Penghargaan kelompok (Team recognize) 
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Guru kemudian mengumumkan kelompok yang 

menang, masing-masing tim akan mendapat sertifikat atau 

hadiah apabila rata-rata memenuhi kriteria yang ditentukan. 

Tim mendapat julukan “Super Team“ jika rata-rata skor 45 

atau lebih, “Great team” apabila  rata-rata mencapai 40-45, 

dan “Good Team” apabila rata-ratanya 30-40. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TGT (Team 

Game Tournament) 

Menurut Lestari (2013: 24-25) model pembelajaran TGT 

mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu diantaranya: 

1) Kelebihan 

a) Melalui interaksi dengan anggota kelompok, semua 

memiliki kesempatan untuk belajar mengemukakan 

pendapatnya atau memperoleh pengetahuan dari hasil 

diskusi dengan anggota kelompok.  

b) Pengelompokan siswa secara heterogen dalam hal 

tingkat kemampuan, jenis kelamin, maupun ras 

diharapkan dapat membentuk rasa hormat dan saling 

menghargai di antara siswa.  

c) Siswa mendapatkan keterampilan yang tidak dimiliki 

pada pembelajaran lain. 

d) Membangkitkan motivasi siswa untuk berusaha lebih 

baik bagi diri maupun kelompoknya. 
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e) Membentuk siswa mempunyai kebiasaan bersaing 

sportif dan selanjutnya menumbuhkan keberanian 

dalam berkompetisi, akibatnya siswa selalu dalam 

posisi unggul. 

f) Pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat menanamkan betapa 

pentingnya kerjasama dalam pencapaian tujuan belajar baik 

untuk dirinya sendiri maupun untuk seluruh anggota 

kelompok. 

g) Kegiatan belajar mengajar berpusat pada siswa sehingga 

dapat menumbuhkan keaktifan siswa. 

2) Kekurangan 

a) Model pembelajaran TGT akan sulit dilaksanakan, jika 

kemampuan guru sebagai motivator dan fasilitator 

kurang memadai atau sarana tidak cukup tersedia. 

b) Keterampilan berkompetensi siswa yang terbentuk 

bukanlah yang diharapkan, apabila sportifitas kurang. 

c) Penggunaan waktu yang relatif lama dan biaya yang 

besar. 

c. Langkah-langkah Model Pembelajaran TGT (Team Game 

Tournament) 

1) Penyajian Kelas 
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a) Guru menyampaikan materi dengan cara 

mendemonstrasikannya menggunakan alat peraga 

yang sudah disiapkan. 

b) Guru meminta siswa untuk mengamati benda-benda 

yang ada di sekitar. 

c) Guru memimbing siswa untuk memperdalam materi, 

misalnya dengan menyebutkan bahan penyusun dari 

benda-benda yang ada di sekitarnya.  

2) Kelompok (team) 

a) Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok, masing-masing 

terdiri 6-7 orang siswa. 

b) Guru membagikan lembar kerja diskusi kepada masing-

masing kelompok. 

c) Guru membimbing siswa untuk menyampaikan hasil 

diskusi. 

3) Permainan (game) 

a) Guru memberikan motivasi dan menyampaikan aturan main 

permainan. 

b) Perwakilan masing-masing kelompok mengambil kartu 

nomer yang berisi pertanyaan untuk siswa jawab. 

Pertanyaan bertujuan untuk menguji pengetahuan yang 

didapat siswa dari penyajian kelas dan diskusi kelompok.   

4) Turnamen 
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a) Masing-masing siswa ditempatkan pada meja turnamen 

berdasarkan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 

pada saat permainan. Siswa yang berhasil menjawab 

pertanyaan terbanyak ditempatkan pada meja 1, selanjutnya 

meja 2, selanjutnya meja 3, dan selanjutnya meja 4. 

b) Masing-masing siswa menjawab pertanyaan pada meja 

turnamen, kelompok yang berhasil menjawab mendapatkan 

skor dan berhak memilih kartu nomer selanjutnya.  

c) Siswa menjawab pertanyaan yang ada pada kartu nomer 

sampai semua pertanyaan sudah dijawab oleh siswa. 

5) Penghargaan Kelompok 

a) Guru menyampaikan skor yang diperoleh oleh masing-

masing kelompok dan memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang mendapatkan skor paling banyak. 

b) Guru melakukan tanya-jawab kepada siswa mengenai 

turnamen yang telah dilakukan. 

c) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami. 

d) Guru memberikan penguatan atau reward. 

e) Guru memberikan umpan balik dan memotivasi siswa yang 

kurang berperan aktif ketika turnamen berlangsung. 
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6. Materi 

a. Standar Kompetensi: 4. Memahami hubungan antara sifat 

bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai 

hasil  suatu proses. 

b. Kompetensi Dasar : 4.1 Mendeskripsikan hubungan  

antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya, misalnya 

benang, kain, dan kertas. 4.2 Menyimpulkan  hasil 

penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara 

maupun tetap. 

B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang menerapkan model pembelajaran TGT  (Team 

Game Tournament) pernah dilakukan kepada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah Purwokerto oleh Novia Budi Lestari (2013: 53-60) 

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Data hasil 

analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup 

signifikan pada prosentase hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Selain itu, penelian yang menerapkan metode demonstrasi 

pernah dilakukan kepada siswa kelas IV di SD Negeri Kertajaya 01 

oleh Siti Nur Asiah (2012: 69-73) yang bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPA siswa menunjukkan angka yang 

memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya peningkatan 

prestasi belajar dari studi awal dengan rata-rata sebesar 64,33 lalu 
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meningkat pada siklus I dengan rata-rata sebesar 67,93 dan  

meningkat lagi pada siklus II dengan rata-rata sebesar 72,66. 

Sehingga diputuskan untuk menggunakan model pembelajaran TGT 

dan metode pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan tanggung 

jawab dan prestasi belajar IPA siswa. 

C. Kerangka Berpikir 

Kegiatan pembelajaran siswa kelas V di SD Negeri 1 

Karangbawang berlangsung dengan baik. Metode pembelajaran yang 

digunakan guru dalam pembelajaran IPA tidak mononton hanya pada 

metode ceramah saja, sehingga siswa menjadi aktif. Kemampuan 

peserta didik yang berbeda-beda membuat tanggung jawab dan 

prestasi belajar siswa yang berbeda pula. Walaupun guru sudah 

melakukan variasi dalam metode pembelajaran, terdapat 68% siswa 

yang mempunyai tanggung jawab yang rendah dan 47% siswa yang 

mempunyai prestasi belajar siswa yang rendah pula. Sehingga perlu 

diadakannya terobosan baru dalam penggunaan model dan metode 

pembelajaran agar tanggung jawab dan prestasibelajar siswa 

meningkat. 

Salah satunya adalah dengan penggunaan model pembelajaran 

TGT dengan divariasikan metode pembelajaran demonstrasi. 

Penggunaan model pembelajaran TGT dan metode pembelajaran 

demonstrasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan oleh guru, sehingga prestasi belajar 
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siswa naik. Penggunaan model pembelajaran TGT dapat 

meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap tugas yang diberikan 

guru, sedangkan metode pembelajaran demonstrasi mampu  

memberikan gambaran kepada siswa terhadap materi yang diberikan 

oleh guru.  

D. Hipotesis Tindakan 

Penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat dalam 

proses pembelajaran akan memudahkan tercapainya tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah hipotesis 

tindakan sebagai berikut: 

Penggunaan model pembelajaran TGT dan metode 

pembelajaran demonstrasi pada mata pelajaran IPA kelas V SD 

Negeri 1 Karangbawang dapat meningkatkan tanggung jawab dan 

prestasi belajar siswa. 
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