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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Metode Demonstrasi 

a. Pengertian Metode Demonstrasi  

Menurut  Syah (2010:205) metode Demonstrasi adalah metode 

mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan baik 

secara langsung maupun penggunaan media pengajaran yang relevan 

dengan pokok bahasan atau materi yang sedang di sajikan.Menurut 

Djamarah dan Zain (2010:90) dengan metode demonstrasi, proses 

penerimaan siswa terhadap pelajaran akan berkesan mendalam, 

sehingga membentuk  pengertian dengan baik dan sempurna.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

metode demonstrasi adalah suatu proses, peristiwa atau cara kerja 

suatu alat yang diperlihatkan oleh guru kepada peserta didik. 

Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi ini  dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yakni dari sekedar memberikan 

pengetahuan yang sudah diterima oleh peserta didik sampai cara 

agar peserta didik dapat memecahkan masalah. Selain itu cara 

penyajian pembelajaran metode demonstrasi ini dengan 

memperagakan atau mempertunjukan kepada siswa suatu proses, 

situasi, atau benda tertentu  yang sedang dipelajari baik sebenarnya 
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atau tiruan disertai dengan penjelasan secara lisan kepada peserta 

didik. 

b. Langkah-langkah metode Demonstrasi 

Menurut Majid (2013:198-199) langkah-langkah dalam metode 

demonstrasi  agar pembelajaran berlangsung dengan baik, yaitu : 

1) Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan: 

a. Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah 

proses demonstrasi berakhir. 

b. Menyiapkan garis besar langkah langkah demonstrasi yang 

akan dilakukan. 

c. Melakukan uji coba demonstrasi. 

2) Tahap Pelaksanaan 

a. Lankah pembukaan  

Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, diantaranya : 

1) Mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa 

dapat memperhatikan dengan jelas apa yang 

didemonstrasikan. 

2) Mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. 

3) Mengemukakan tugas tugas apa yang harus dilakukan oleh 

siswa, misal siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang 

dianggap penting dari pelaksanaan demonstrasi. 
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b. Langkah pelaksanaan demonstrasi 

1) Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang 

merangsang siswa untuk berfikir, misalnya melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki 

sehingga mendorong siswa tertarik mmperhatikan 

demonstrasi. 

2) Ciptakan suasana yang menyejukan dengan menghindari 

suasana yang menegangkan. 

3) Yakinkan semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi 

dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. 

4) Berikan lesempatan kepada siswa untuk secara aktif 

memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat 

dalam proses demonstrasi itu. 

c. 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 pembelajaan. 

Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa 

memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Selain 

memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan 

siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses 

demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya, 
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Dengan metode demonstrasi ini pada materi bangun ruang ruang 

dapat memberikan gambaran pada siswa. Metode ini pada 

pembelajaran matematika juga dilakukan bertujuan untuk 

penanaman konsep pada siswa yang diharapkan dalam setiap 

langkah langkah pembelajaran yang didemonstrasikan dan dapat 

melihat serta mengetahui dan  mengerti materi yang telah di ajarkan.  

Menurut Huda (2013:233) kelemahan metode Demonstrasi 

sebagai berikut : 

1) Mengharuskan adanya keterampilan guru secara khusus 

2) Tidak tersediannya fasilitas fasilitas pendukung, seperti 

peralatan, tempat, dan biaya yang memadahi di setiap kelas. 

3) Memerlukan kesiapan perencanaan yang matang disamping 

waktu yang cukup panjang 

4) Kesulitan siswa terkadang untuk melihat dengan jelas benda 

yang akan dipertunjukkan. 

5) Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 

6) Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang 

kurang menguasai materi atau barang yang 

didemonstrasikan. 

Menurut Huda (2013:233) disamping  ada kelemahan metode 

demonstrasi ini juga memiliki kelebihan yaitu : 

1) Membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih kongkrit. 

2) Memusatkan perhatian siswa. 
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3) Lebih mengarahkan proses belajar siswa pada materi yang 

sedang di pelajari. 

4) Lebih melekatkan pengalaman dan kesan sebagai hasil 

pembelajaran dalam diri siswa. 

5) Membuat siswa lebih mudah memahami apa yang 

dipelajari. 

6) Membuat proses pengajaran lebih menarik. 

7) Merangsang siswa untuk aktif mengamati dan 

menyesuaikan antara teori dengan kenyataan. 

8) Membantu siswa memahami dengan jelas jalannya suatu 

proses atau kerja suatu benda. 

9) Memudahkan berbagai jenis penjelasan. 

10) Memperbaiki kesalahan kesalahan yang terjadi dari hasil 

ceramah melalui pengamatan dan contoh kongkrit dengan 

menghadirkan objek sebenarnya 

 Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang matang, sebab 

tanpa persiapan yang tidak memadai, demonstrasi dapat 

menyebabkan metode tidak efektif. 

 

2. Tanggung Jawab  

Tanggung jawab merupakan salah satu karakter yang perlu di 

tanamkan dalam pribadi seseorang supaya menjadi pribadi yang baik di 

dalam lingkungan masyarakat dan negara. Menurut Endah (2012 : 32 ) 

bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 
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melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya di 

lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara dan Tuhan. 

Menurut Mustari (2011:21) tanggung jawab adalah sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya 

sebagaimana seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam sosial dan budaya), Negara dan Tuhan. 

Tabel 2.1 Indikator tanggung jawab  

Nilai karater Indikator 

Tanggung Jawab  Melaksanakan tugas piket secara teratur 

 Melaksanakan tugas yang di berikan 
sekolah/guru 

 Menjalankan tata tertib dan peraturan 
akademik secara suka rela. 

Sumber : Sulistiowati E (2012) 

 Berdasarkan pengertian tanggung jawab diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. 

Dalam bertindak seseorang selalu berpikir mempertimbangkan keputusan 

yang terbaik untuk dilaksanakan dalam mencapai kebaikan hidup. 

Sukanto dalam Mustari (2011:23) mengemukakan bahwa tanggung 

jawab yang mesti ada pada manusia adalah : 

a. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan 

dengan cara takut kepada Nya , bersyukur dan memohon petunjuk. 

Semua bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta. 

b. Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, 

penindasan, dan perlakuan kejam dari manapun datangnya. 
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c. Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam 

mencari nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersifat kekurangan 

ekonomi.  

d. Tanggung jawab terhadap anak, suami /istri , atau keluarga. 

e. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. 

f. Tanggung jawab berfikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan 

menyetujui pendapat umum atau patuh secara membuta terhadap nilai 

nilai tradisi, menyaring segala informasi untuk di pilih, mana yang 

berguna mana yang merugikan kita  

g. Tanggung jawab  dalam memelihara hidup dan kehidupan, termasuk 

kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran. 

Ciri- ciri tanggung jawab menurut Mustari ( 2012 : 25) yaitu : 

a. Memilih jalan terus. 

b. Selalu memajukan diri sendiri. 

c. Menjaga kehormatan diri. 

d. Selalu waspada. 

e. Memiliki komitmen pada tugas 

f. Melakukan tugas dengan standar yang terbaik 

g. Mengakui semua perbuatannya 

h. Menepatu janji 

i. Berani menanggung resiko atas tidakan dan ucapannya. 

 

3. Prestasi Belajar  

Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 
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dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Hamalik (2007:27) 

belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan.  

Menurut Arifin (2011 : 12) prestasi belajar merupakan suatu 

masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena 

sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing.  Prestasi belajar pada 

umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar 

meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Kata prestasi banyak di 

gunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam kesenian , 

olahraga , dan pendidikan, khususnya pembelajaran.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan peserta didik melalui suatu mata 

pelajaran yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam (faktor internal) dan 

faktor dari luar (faktor eksternal). Prestasi belajar juga merupakan hasil 

usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa kecakapan dan 

ketangkasan dari kegiatan belajar di sekolah pada jangka waktu tertentu 

yang ditunjukan dalam bentuk tes yang di berikan oleh guru. 

 

4. Matematika  

Menurut Hariwijaya (2009 : 29) matematika secara umum 

didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, 

perubahan dan ruang. Makna secara informal, dapat pula disebut sebagai 
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ilmu tentang bilangan dan angka. Dalam pandangan formalis, matematika 

adalah penelaahan struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma 

dengan menggunakan logika simbolik dan notasi. 

Menurut ensiklopedi bebas (Hariwijaya, 2009 : 30) kata 

matematika berasal dari kata “mathema”dalam bahasa Yunani yang 

diartikan sebagai “sains” yaitu ilmu pengetahuan, atau belajar” juga 

mathematikos yang diartikan sebagai “suka belajar”. Disiplin utama 

dalam matematika didasarkan pada kebutuhan perhitungan dalam 

perdagangan, pengukuran tanah dan memprediksi peristiwa dalam 

astronomi. Menurut Ruseffendi (Heruman, 2007 : 1) matematika  adalah 

bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima  pembuktian  secara 

induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur  yang terorganisir, 

mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, keunsur yang didefinisikan 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan, 

pengkajian dan menggunakan nalar atau kemampuan berpikir seseorang 

secara logika dan pikiran yang jernih. Pada pembelajaran matematika 

anak di kenalkan mengenai bilangan atau benda benda yang kongkrit 

dalam melakukan operasi perhitungannya. 

 

5. Materi  Bangun ruan sederhana dan jaring-jaring balok dan kubus 

Pada penelitian Tindakan Kelas ini, materi yang akan dilaksanakan 

dalam penelitian yaitu materi bagun ruang dan bagun datar 
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a) Bangun ruang sederhana 

Dalam bangun ruang dikenal istilah sisi, rusuk, dan titik sudut. 

Mari kita perhatikan bangun ruang berikut ini: 

 

Sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangunruang. 

Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari duasisi bangun 

ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan dari tigabuah rusuk pada 

bangun ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bangun ruang tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi lengkung, 

sisi atas, dan sisi bawah. Tabung mempunyai 2 buah rusuk, tetapi 

tidak mempunyai titik sudut. 

 Bangun ruang kerucut mempunyai dua buah sisi, yaitu sisi alas dan 

sisi lengkung. Kerucut hanya mempunyai sebuah rusuk dan sebuah 

titik sudut yang biasa disebut titik puncak. 
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 Bangun ruang bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang 

menutupi seluruh bagian ruangnya. 

 

b) Jaring jaring balok dan kubus 

Bangun ruang kubus dan balok terbentuk dari bangun datar 

persegi dan persegi panjang. Gabungan dari beberapa persegi 

yangmembentuk kubus disebut  jaring-jaring kubus. Sedangkan 

jaring-jaring balok adalah gabungan dari beberapa persegi 

panjang yang membentuk balok. 

Contoh dari jaring jaring balok dan kubus : 

 

 

6. Alat Peraga  

Dalam penelitian Tindakan Kelas ini, media pembelajaran yang akan di 

gunakan adalah bangun ruang dan jaring jaring. Dapat di lihat contoh di 

bawah ini adalah media yang akan di gunakan : 
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Gambar 2.1 Alat peraga bangun ruang sederhana 

 

Adapun langkah langkah dalam  penggunaannya sebagai berikut : 

a. Alat peraga bangun ruang 

Langkah langkah melakukan alat peraga bangun ruang dalam 

pembelajaran yaitu : 

1) Guru menjelaskan alat peraga bangun ruang ( kubus , balok, 

kerucut dan bola). 

2)  Setiap kelompok yang terdiri dari 4 – 5 siswa,  mendapatkan  

satu alat peraga. 

3) Guru menjelaskan pada siswa bagian bagian dari bangun ruang. 

4) Setelah siswa memahami sifat sifat bangun ruang masing 

masing kelompok berdiskusi bersama. 

 

b. Alat Peraga Jaring Jaring 

Menurut Muhsetyo ( 2008: 5.38) langkah penggunaan jaring jaring 

bangun ruang dan untuk lebih jelasnya kita dapat melakukan 

kegiatan pembelajaran membuka sisi balok dan kubus seperti 

berikut ini : 
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1) Siapkan bekas tempat makan atau kardus  yang berbentuk 

kubus  dan balok. 

2) Mintalah anak untuk memotong  sepanjang sisi tepi kotak 

sedemikian hingga permukaan kotak mendatar berupa 

rangkaian enam persegi (bujursangkar) 

3) Yang susunannya  menjadi seperti tampak dibaeah ini  

 

4) Selanjutnya mintalah siswa untuk berdiskusi dengan teman 

kelompoknya.  

5) Masing masing kelompok bertugas mencari bentuk  jaring 

jaring sebanyak banyaknya dan mencari mana sisi dan 

banyak sisi dari tiap tiap bangun. 

6) Setelah selesain,  perwakilan tiap kelompok maju kedepan  

menjelaskan hasil diskusinya 

 

B. Hasil Penenlitian yang Relevan 

Peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan 

yang penulis teliti.Peneliti mengacu pada penelitian antara lain : 

1. Penelitian oleh Jefry Handika (2009), Dengam judul “Pembelajaran Fisika 

Melalui Inkuiri Terbimbing dengan Metode Eksperimen dan Demonstrasi 
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Ditinjau dari Aktivitas Dan Perhatian Mahasiswa“. Menurut hasil 

penelitian  yang dilakukan Jefry, Ada pengaruh pada pembelajaran Fisika 

dasar melalui inkuiri terbimbing antara metode eksperimen dengan metode 

demonstrasi terhadap penguasaan konsep listrik dinamis mahasiswa 

semester II jurusan pendidikan Fisika. Hal ini dibuktikan dengan harga 

statistik uji Fhit = 4,1737 lebih besar dari harga Ftabel = 3,92 pada taraf 

signifikansi 5 %, sehingga pernyataan H0 ditolak. Metode eksperimen 

lebih efektif digunakan dari pada metode demonstrasi, hal tersebut 

dibuktikan dengan uji lanjut anava bahwa FA12  =  20,35  > (2-1) 

F0,05;1,174 = 3,92. Rerata penguasaan konsep metode eksperimen  1 A x  

67,25  lebih besar dibanding rerata penguasaan konsep metodedemonstrasi 

2 A x 59,01. 

2. Penelitian dari Aat Sugiana (2012), Dengan judul “Penggunaan Metode 

Demonstrasindalam Meningkatkan pemahaman siswa pada konsep bangun 

datar di Kelas IV SDN 2 Ciiruas”. Dengan hasil Pada siklus I terjadi 

peningkatan nilai rata-rata kelas dari prasiklus 4,77 menjadi 6,47 atau 

mengalami peningkatan persentase (36,2%), dari siklus I ke siklus II, yaitu 

6,47 menjadi 8,67 atau mengalami peningkatan persentase (32,7%). 

Dengan demikian, penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran 

matematika pada konsep bangun datar dapat meningkatakan hasil belajar 

siswa. 

3. Penelitian dari Dedy Rohendi (2010), Dengan judul “Efektifitas Metode 

Pembelajaran Demonstrasi Terhadap Peningkatan Hasil kelas X Pada 

Mata Pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelola Informasi Di 

Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan hasil metode pembelajaran 
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demonstrasi efektif terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas X pada 

mata pelajaran ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi di 

sekolah menengah kejuruan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori diatas, maka dapat 

dikemukakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap 

sulit oleh siswa, sebagian siswa banyak yang mengganggap matematika 

merupakan mata pelajaran penuh dengan rumus dan sulit sehingga membuat 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika rendah. Oleh sebab itu 

dalam pembelajaran matematika dibutuhkan metode pembelajaran dan alat 

peraga sebagai media bantu untuk meningkatkan prestasi dan minat belajar 

siswa. Metode pembelajaran yang tepat yakni menggunakan metode 

demonstrasi.  

Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang 

menekankan dalam proses demonstrasi, siswa hanya memperhatikan guru 

mendemonstrasikan alat peraga dan siswa mencoba sendiri alat peraga yang 

telah disediakan. Metode demonstrasi juga dapat memberikan pengalaman dan 

pengetahuan secara langsung kepada siswa. Metode ini merupakan salah satu 

upaya meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar siswa. 

Pada siswa kelas IV pembelajaran matematika materi bangun ruang 

masih mengalami banyak kesulitan, dengan menggunakan alat peraga yang 

telah disediakan oleh guru dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

bangun ruang dan jaring jaring. Dengan menggunakan metode demonstrasi, 

maka pembelajaran akan lebih menyenangkan sehingga dapat meningkatkan 
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daya tarik siswa dalam pembelajaran matematika. Selain penggunaan metode 

demonstrasi, penggunaan alat peraga bangun ruang juga diharapkan dapat 

meningkatkan tanggung jawab belajar pada siswa yakni seperti dapat 

mengerjakan tugas tugas yang telah diberikan oleh guru, fokus dan 

memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Melalui metode Demonstrasi 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan tanggung jawab siswa.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat kerangka berfikir 

penelitian pada pembelajaran  Matematika  melalui metode Demonstrasi 

sebagai berikut  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan perumusan diatas, maka hipotesis tindakan penelitian adalah  

menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran Matematika  pada materi 

bangun ruang dapat meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Mersi. 

MASALAH 

 

 Kurangnya tanggung 
jawab siswa di kelas 

IV SD Negeri 2 

Mersi. 

 Prestasi siswa mata 

Pelajaran 

matematika materi 

bangun ruang  masih 

banyak yang di 

bawah KKM. 

TINDAKAN 

 

Pada siklus I dan 

Siklus II 

Pembelajaran 

menggunnakan 

metode 

Demonstrasi 

HASIL 

 

Tanggung jawab 

dan prestasi 

belajar 

matematika 

meningkat 
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