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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu terdapat dalam jiwa manusia, disebabkan adanya rasa 

penasaran terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan sesuatu 

tersebut belum diketahui secara jelas. Rasa ingin tahu manusia akan terus 

berkembang selama permasalahan belum terpecahkan dalam arti “kuriositas 

(rasa ingin tahu) adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek 

secara alamiah seperti eksplorasi, investigasi dan belajar” (Mustari, 2011: 

104). 

Indikator rasa ingin tahu adalah indikator yang harus dicapai oleh 

setiap siswa agar terlihat perubahan karakter rasa ingin tahu. Indikator 

keberhasilan merupakan  ukuran untuk menilai berhasil atau  tidaknya suatu 

pembelajaran. Adapun beberapa Indikator sikap rasa ingin tahu tertera pada 

tabel di bawah ini.  

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Karakter Rasa Ingin Tahu 

Nilai Indikator 
 
Rasa Ingin Tahu 

 
• Sistem pembelajaran diarahkan untuk 

mengeksplorasi keingintahuan siswa. 
• Sekolah memberikan fasilitas, baik melalui media 

cetak maupun elektronik, agar siswa dapat mencari 
informasi yang baru. 

Sumber: Fitri, tahun 2012 

 

Upaya Meningkatkan Rasa…, Galuh Sekar Damayanti, FKIP UMP, 2013



7 
 

 
 

Rasa ingin tahu manusia berkembang dari akal. Rasa ingin tahu 

manusia tidak akan pernah berakhir  hingga manusia mati. Rasa ingin tahu 

manusia sangat berperan pada perkembangan suatu peradaban. Ilmu 

pengetahuan terbangun dari rasa ingin tahu manusia dalam memecahkan 

suatu masalah, sehingga manusia menciptakan hal-hal yang baru dan 

bermanfaat bagi kehidupan seluruh manusia. Aly dan Rahma (2010: 3) 

memberikan  penjelasan tentang  rasa ingin tahu pada uraian berikut ini. 

Rasa ingin tahu mendorong manusia untuk melakukan berbagai 
kegiatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas berbagai 
persoalan yang muncul di dalam pikirannya. Kegiatan yang dilakukan 
manusia itu kadang-kadang kurang serasi dengan tujuannya sehingga 
tidak dapat menghasilkan pemecahan. ... . Dengan semangat yang 
makin berkobar ini diadakan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap 
lebih serasi dan dapat diharapkan akan menghasilkan penyelesaian 
yang memuaskan. 

 
Berdasarkan definisi menurut para ahli, manusia yang mempunyai 

rasa ingin tahu terhadap rahasia alam akan berusaha mencoba menjawab 

dengan menggunakan pengamatan dan penggunaan pengalaman. Rasa ingin 

tahu pada siswa akan dapat bertambah apabila, siswa tersebut diberi 

kebebasan untuk melayani rasa ingin tahunya terhadap berbagai pengamatan 

yang jarang diketahui oleh siswa untuk dicari jawabannya sendiri sesuai 

dengan pola pikirnya. Keingintahuan dapat dikembangkan dengan 

pengarahan atau bimbingan dari seorang guru, agar tujuan yang akan 

dicapai dapat terarah. 
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2. Belajar 

Belajar merupakan usaha perubahan tingkah laku manusia yang 

terlihat dari peningkatan kualitas siswa tersebut seperti sikap, kebiasaan dan 

pola pikir. Belajar dilakukan ketika seseorang tersebut mendapatkan suatu 

permasalahan di dalam hidupnya. Permasalahan tersebut direnungi, dikaji, 

dan dicari titik temunya, hingga si pebelajar mendapatkan hikmah dari ujian 

yang telah dilaluinya. Seseorang tersebut mendapatkan nilai positif yang 

harus diambil dan membuang jauh-jauh nilai negatifnya. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Slameto (2012: 2) tentang pengertian belajar yaitu 

“belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan”. 

Perubahan-perubahan positif berasal dari pengalaman yang pernah 

dirasakan seseorang, hal itulah yang disebut dengan belajar. Melalui belajar 

seseorang mampu mendapatkan kepandaian berupa ilmu pengetahuan, 

keterampilan sikap dari berbagai macam pelatihan, sehingga kualitas 

sumber daya manusia meningkat. Peradaban zaman yang terus berkembang 

disebabkan oleh pengaruh besar dalam belajar yang dapat merubah pola 

pikir manusia selama hidupnya. Belajar tidak hanya dilakukan sampai 

seseorang menemukan sesuatu atau hal-hal yang baru saja, tetapi belajar itu 

dilakukan sepanjang hayat selama manusia hidup dan berkolaborasi dengan 

alam. Seperti pengertian belajar sepanjang hayat yang telah diuraikan oleh 

Dimyati dan Mudjiono (2010: 7) bahwa “tindakan siswa belajar adalah 
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sepanjang hayat atau sekurang-kurangnya ia terus belajar walaupun sudah 

lulus sekolah”.   

Belajar merupakan kunci dalam meraih segala ilmu pengetahuan yang 

telah diketahui maupaun yang belum diketahui, dengan belajar siswa 

mampu meningkatkan perkembangan otak dan imajinasi selaras dengan 

perkembangan zaman. Hal tersebut telah dinyatakan oleh Syah (2010: 93) 

bahwa “belajar adalah key term  (istilah kunci) yang paling vital dalam 

setiap usaha pendidikan. Tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada 

pendidikan  sebagai suatu proses belajar”. 

Menurut pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah  proses perubahan perilaku menjadi lebih baik disebabkan 

perolehan berbagai pengalaman melalui  lingkungan sekitar, dalam rangka 

merubah perilaku dan pola pikir agar menjadi lebih dewasa. Belajar sangat 

memerlukan lingkungan untuk melakukan eksplorasi. Eksplorasi mampu 

mempermudah dalam mendapatkan  penemuan-penemuan yang terbaru. 

Belajar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan potensi dalam diri siswa 

di masa kini maupun yang akan datang dikarenakan persaingan yang amat 

ketat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan  oleh Nasution 

(2010:3) yang berbunyi “Tujuan belajar yang utama ialah bahwa apa yang 

dipelajari itu dapat berguna di kemudian hari, yakni membantu untuk dapat 

belajar terus menerus dengan cara yang lebih mudah”. 
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2) Prestasi belajar 

a. Pengertian  Prestasi Belajar 

Prestasi yaitu usaha seseorang dalam meraih sesuatu yang melebihi 

dari semua orang dalam menjadi yang pertama, entah dilakukan oleh 

suatu kelompok atau individu. Prestasi banyak dilakukan dalam ajang 

perlombaan untuk meraih suatu penghargaan dan nama baik atau 

popularitas. Prestasi sangat diharapkan oleh semua orang, hal itu akan 

terus dikejar oleh seluruh manusia sepanjang hayatnya meskipun tak 

terlihat dalam kepribadiannya, dengan adanya prestasi belajar dalam 

sebuah sekolah maka, persaingan menjadi sangat ketat, keunggulan 

pendidikan di sekolah tersebut akan terlihat dan dijadikan sebagai tolok 

ukur dalam peningkatan mutu dengan sekolah-sekolah yang lain. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arifin (2011: 

13) “prestasi belajar juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat menentukan 

apakah perlu melakukan diagnosis, atau bimbingan terhadap siswa”.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Adapun uraian tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

prestasi belajar. Pertama, berasal dari keluarga yang kurang harmonis, 

sehingga seorang anak terdidik dengan bawaan yang negatif dari 

keluarganya. Kedua, faktor dari lingkungan sekolahnya, biasanya berasal 

dari teman dekatnya, yang menjerumuskan atau menyelamatkan, karena 

tabiat seseorang tidak jauh dari teman dekatnya. Ketiga adalah dari 
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lingkungan masyarakat, lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang 

mempengaruhi jiwa sosial anak, apabila lingkungan masyarakatnya tidak 

mendukung atau hampir seluruh penghuni lingkungan tersebut adalah 

orang-orang yang berkarakter buruk, maka tidak perlu heran apabila 

seorang anak yang tinggal di lingkungan tersebut akan mengikuti 

karakter kebanyakan orang yang ada di lingkungan sekitar.  Seperti yang 

dijelaskan oleh Hamdani (2011: 143)  yang menyebutkan bahwa: 

1). Kedaan keluarga, merupakan lingkungan terkecil dalam 
masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan, 
adanya rasa aman  dalam keluarga sangat penting dalam 
keberhasilan seseorang dalam belajar. Rasa aman itu membuat 
seseorang  terdorong untuk belajar secara aktif  karena rasa 
aman merupakan salah satu kekuatan pendorong dari luar yang 
menambah motivasi untuk belajar. 

2). Keadaan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 
pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 
belajar siswa. Lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong 
siswa untuk belajar lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi 
cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-
alat pelajaran, dan kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa 
yang kurang baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya.  

3). Lingkungan masyarakat, merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam proses 
pelaksanaan pendidikan. Lingkungan alam sekitar sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan pribadi siswa sebab, 
dalam kehidupan sehari-hari siswa akan lebih banyak bergaul 
dengan lingkungan sekitar tempat berada. Seorang siswa akan 
selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 
lingkungannya. 

 
Faktor-faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

bisa berasal dari perkembangan emosional siswa, faktor kekebalan 

tubuhnya terhadap penyakit, belum dewasa atau jiwa siswa yang kurang 

matang, dan keadaan lingkungan yang tidak aman. Inti dari faktor 

internal yang mempengaruhi siswa adalah segala seuatu hal yang 
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berhubungan dengan jasmani dan rohani siswa tersebut, sehingga 

mengakibatkan pengaruh naik turunnya prestasi belajar siswa. Hal 

tersebut sangat berdampak besar pada seluruh kegiatan dan aktivitas 

siswa. 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004: 138) terdapat beberapa 

faktor internal yang mempengaruhi prestasi yaitu : 

1). Faktor Jasmaniah  
Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun 
yang diperoleh, yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 
pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 

2). Faktor psikologis  
Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan mapun yang 
diperoleh terbagi menjadi dua, pertama adalah faktor intelef 
yang terdiri dari  faktor potensial dan faktor kecakapan, kedua 
adalah faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 
tertentu seperti sikap,  kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, 
emosi dan penyesuaian diri. 

3). Faktor kematangan fisik maupun psikis 
Faktor kematangan fisik maupun psikis terbagi menjadi tiga 
faktor yaitu pertama adalah sosial, kedua adalah faktor budaya, 
ketiga adalah faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, 
fasilitas belajar dan iklim. 

4). Faktor lingkungan spiritual dan keamanan. 
Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung  
ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar.  

 
Uraian di atas, dapat dipahami mengenai makna kata prestasi 

belajar, prestasi belajar pada dasarnya adalah proses yang mengakibatkan 

perubahan diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Prestasi 

belajar tidak hanya mempengaruhi kualitas sebuah sekolah, tetapi 

prestasi belajar dapat dijadikan sebagai penunjang perkembangan emosi 

dan daya pikir siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Prestasi 
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belajar siswa dapat diketahui setelah diadakannya evaluasi. Hasil dari 

evaluasi dapat memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. 

 

4. Pengertian IPA 

Ilmu alam atau sains adalah dua buah kata yang terhubung menjadi 

satu, diantaranya ilmu dan alam. Ilmu yaitu suatu hal yang dipelajari 

dimanapun dan kapanpun kita berada sehingga menambah wawasan kita 

terhadap suatu hal yang dilakukan secara sadar maupun tak sadar, sengaja 

maupun tidak sengaja. Alam adalah segala sesuatu yang natural atau alami, 

dan indah terdapat di seluruh jagad raya ini, terbentuk secara sendirinya dari 

berbagai proses kejadian yang alamiah yang berasal dari sang pencipta tanpa 

campur tangan manusia. Apabila dua kata antara ilmu dan alam digabung 

menjadi satu maka, menjadi ilmu alam. Ilmu alam yaitu ilmu natural yang 

mempelajari tentang kehidupan di seluruh alam semesta ini yang telah 

terjadi maupun yang belum terjadi. Seperti yang telah diuraikan oleh Jasin 

(2000: 2) tentang ilmu alam yaitu “I.A merupakan ilmu pengetahuan yang 

mengkaji tentang gejala-gejala di dalam alam semesta, termasuk di muka 

bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip”. 

“IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun 

dengan cara yang khas/ khusus, yaitu melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori dan demikian seterusnya” (Aly dan Rahma, 

2010: 18). Ilmu pengetahuan alam yang berdasar dari ilmu alam yaitu suatu 

ilmu dasar yang mempelajari tentang suatu gejala-gejala alam dan 
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kehidupan di muka bumi ini. Ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan 

kenyataan atau realita yang telah terjadi maupun yang akan terjadi di alam 

semesta ini, mampu dicapai oleh akal dan indra. Hal tersebut dapat 

membentuk sebuah prinsip dasar tentang pengkajian ilmu alam yang tidak 

terlepas dari objek-objek materi yang dapat dilihat dan dirasa oleh indra 

manusia.  

 

5. Materi Gaya 

Gaya adalah tarikan dan dorongan dari seseorang yang mengakibatkan 

benda bergerak. Gaya dilakukan di berbagai kegiatan dalam kehidupan 

sehari-hari. Gaya  yang spesifik dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu gaya 

grafitasi, gaya gesek dan gaya magnet. Tiga gaya tersebut sudah hampir 

terbiasa dilakukan oleh seluruh manusia dalam melakukan suatu aktifitas 

dan juga untuk mempermudah suatu aktifitas. Gaya tidak hanya sebatas 

teori tetapi juga dalam praktiknya gaya dapat dimanfaatkan sebagai alat 

kerja yang berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah gaya 

magnet, gaya magnet dapat dimanfaatkan untuk speaker, telepon, alat 

pendeteksi benda-benda berlogam, pintu kulkas, tutup kotak pensil, dan 

sebagainya. Itulah gaya yang terbentuk dari gerakan dorongan maupun 

tarikan dari suatu sumber tenaga. Seperti pendapat dari Sulistyanto dan 

Wiyono (2008: 77-80) yang menyatakan bahwa gaya adalah “dorongan atau 

tarikan yang menyebabkan benda bergerak”. 
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Materi gaya adalah materi awal semester 2 yang melibatkan beberapa 

praktik percobaan yang menarik disertai permainan-permainan sederhana 

yang mampu membuat siswa menjadi lebih aktif dan memotivasi rasa ingin 

tahu dalam diri siswa. Materi gaya tersebut didalamnya terdapat bermacam-

macam indikator sehingga tatap muka terhadap siswa dilakukan dalam 

beberapa kali pertemuan. Materi gaya adalah materi yang sangat sederhana 

namun, membutuhkan waktu yang panjang maka, guru harus memanfaatkan 

semaksimal mungkin dalam menyajikan materi tersebut dengan berbagai 

bentuk percobaan, atau pembuatan alat-alat peraga yang berhubungan 

dengan materi gaya.   

 

6. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode yang menunjukkan suatu proses 

praktik atau percobaan dalam suatu permasalahan untuk didapatkan suatu 

kesimpulan dan mencapai suatu tujuan. Metode demonstrasi ini seringkali 

digunakan dalam sebuah proses pembelajaran namun kebanyakan belum 

maksimal karena waktu pembelajaran yang sedikit. Peragaan demonstrasi 

digunakan oleh guru ketika guru akan menjelaskan suatu proses cara kerja 

sebuah alat peraga di hadapan siswa, sehingga membangkitkan sikap 

antusiasme siswa dalam sebuah pembelajaran dan memotivasi rasa ingin 

tahu yang dalam untuk melakukan percobaan yang telah dicontohkan oleh 

gurunya. Hal tersebut seperti yang telah dinyatakan oleh Sagala (2012: 210-
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211) metode demonstrasi yaitu “dengan metode demonstrasi, siswa 

berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang 

sedang terlibat dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan yang 

diharapkan”. 

Metode demonstrasi adalah metode yang membuat siswa aktif, berani 

dalam mengemukakan cara atau proses suatu percobaan alat peraga, dan 

melatih kemampuan penyusunan serta penyampaian kata-kata yang baik dan 

benar. Siswa tidak hanya mampu mengemukakan proses percobaan tetapi 

juga mampu menyimpulkan suatu proses percobaan alat peraga di hadapan 

teman-teman satu kelas baik secara kelompok maupun individu. Metode 

demonstrasi mencontohkan beberapa contoh penggunaan alat peraga atau 

sebuah proses kejadian dan penggambaran untuk memperjelas kenyataan 

meskipun sesuatu yang didemonstrasikan tersebut hanya berupa benda 

tiruan saja. Roestiyah (2008: 83) mengartikan tentang metode demonstrasi 

bahwa“demonstrasi menjadikan proses penerimaan siswa terhadap pelajaran 

akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk  pengertian 

dengan baik dan sempurna”. 

“The demonstration provides an opportunity for the learner to 

speculate on what will happen, how it will happen, and why it happens as it 

does” (Jarolimek dan Foster, 1981: 123). Pernyataan tersebut membuktikan  

bahwa metode demonstrasi dapat memberikan kesempatan bagi pelajar 

untuk  membuktikan sebuah konsep dari materi pelajaran yang dibahas 

secara sederhana. Pembuktian tersebut mengenai sesuatu yang akan terjadi, 
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cara/proses yang akan terjadi, hasil dan pemberian kesimpulan dari proses 

demonstrasi tersebut. 

 Sagala  (2012: 212) menguraikan bahwa metode demonstrasi 

memiliki kelebihan dan kelemahan yaitu :  

a. Kelebihan Metode Demonstrasi 
Metode demonstrasi mempunyai kebaikan-kebaikan yaitu 

perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap 
penting oleh guru sehingga hal yang penting itu dapat diamati 
secara teliti, dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama 
dalam satu saluran pikiran yang sama, ekonomis dalam jam 
pelajaran di sekolah dan ekonomis dalam waktu yang panjang 
dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang 
pendek, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan 
dengan hanya membaca atau mendengarkan, karena gerakan dan 
proses dipertunjukkan maka tidak memerlukan keterangan-
keterangan yang banyak, dan beberapa persoalan yang 
menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat diperjelas waktu 
proses demonstrasi. 

b. Kelemahan Metode Demonstrasi 
Kelemahan metode demonstrasi yaitu derajat visibilitasnya 

kurang, maksudnya siswa tidak dapat melihat atau mengamati 
keseluruhan benda atau peristiwa yang didemonstrasikan, hal 
tersebut dipengaruhi oleh faktor banyak sedikitnya jumlah siswa, 
tidak semua hal dapat didemonstrasikan didalam kelas,  kadang-
kadang proses yang didemonstrasikan di dalam kelas akan berbeda 
jika proses itu didemonstrasikan dalam situasi nyata/sebenarnya 
dan, agar didemonstrasi mendapatkan hasil yang baik diperlukan 
ketelitian dan kesabaran.  

 
Berdasarkan kelebihan dan kelemahan tentang metode demonstrasi 

maka, diambil keputusan untuk tetap menggunakan metode demonstrasi 

dikarenakan metode demonstrasi tersebut mampu memusatkan perhatian 

siswa, walaupun terdapat bermacam-macam kelemahan, hal tersebut dapat 

diatasi karena kelemahan-kelemahan tersebut masih bersifat ringan, dan 

jumlah siswa yang diamati pun seimbang sehingga dimungkinkan 
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pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dapat berjalan 

dengan lancar. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang menerapkan metode demonstrasi pernah dilakukan di 

Nigeria oleh Adekoya dan Olatoye (2011) yang bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa melalui tiga metode yaitu strategi demonstrasi, rekan 

bimbingan belajar, dan strategi pengajaran kuliah senior. Terbukti hasil dari 

penelitian tersebut terdapat perbedaan yang signifikan bahwa ternyata, strategi 

demonstrasi merupakan strategi yang paling baik diantara kedua strategi 

lainnya dalam upaya peningkatan prestasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, peneliti dan guru memutuskan untuk menggunakan metode 

demonstrasi sebagai upaya meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar 

siswa mengingat kelebihan dari metode demonstrasi tersebut. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Adanya  permasalahan rendahnya rasa ingin tahu siswa terhadap 

pelajaran IPA yang berpengaruh pada hasil belajar siswa yang menurun, 

memotivasi peneliti dan guru untuk melakukan inovasi pembelajaran. Melihat 

dari kelebihan metode demonstrasi yang diterapkan dalam pembelajaran, 

didukung dari penelitian yang relevan, maka diputuskan untuk menggunakan 
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metode demonstrasi. Metode demonstrasi memberikan kesempatan yang lebih 

banyak kepada siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam belajar, 

karena guru menunjukkan dan mencobakan alat penunjang pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Proses belajar seperti ini 

diharapkan, rasa ingin tahu siswa meningkat yang akan berimbas pada 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir di atas, maka dalam 

penelitian tindakan ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Sikap rasa ingin tahu siswa kelas V SD N 1 Tinggarjaya kecamatan 

Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2012/2013 materi gaya, 

dapat ditingkatkan melalui metode demonstrasi. 

2. Prestasi belajar siswa kelas V SD N 1 Tinggarjaya kecamatan Jatilawang 

Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2012/2013 materi gaya dapat 

ditingkatkan melalui metode demonstrasi. 
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