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ABSTRAKS 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pelajaran 
matematika di kelas II SDN Kebonsari Candi Sidoarjo diketahui bahwa; 1) 
Aktivitas belajar siswa tampak pasif karena  pembelajaran masih bersifat teacher 

center (terpusat pada guru). 2) Guru belum secara optimal menggunakan media 
pembelajaran; 3) Tingkat kemampuan siswa dalam operasi hitung perkalian 

masih rendah, hal ini terbukti berdasarkan pre tes yang diadakan diperoleh hasil 
rata-rata nilai sebesar 62,22. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan 
alternatif pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa yaitu dengan menerapkan metode Demonstrasi. 
Desain penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

yang  dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan pada setiap siklus. Masing-masing 
siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: 1) rencana, 2) tindakan, 3) observasi, 4) refleksi. 
Subyek penelitian yaitu siswa kelas II SDN Kebonsari, Kecamatan Candi, 

Kabupaten Sidoarjo pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 27 
siswa.  

Hasil penelitian setelah diterapkan metode Demonstrasi, diketahui bahwa: 
1) aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 68,75 dan siklus II meningkat 
menjadi 76,54; 2) Sedangkan rata-rata nilai hasil belajar siswa siklus I diperoleh 

rata-rata sebesar 67,78 dan pada siklus II meningkat sebesar 78,33 dengan 
prosentase peningkatan hasil belajar sebesar 29,63 %. Data tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menerapkan metode Demonstrasidapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Dari data-data yang telah 
dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Demonstrasi 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas II SDN Kebonsari, 
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. 

 
Kata Kunci    : metode demonstrasi, operasi hitung perkalian 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan 
perubahan tingkah laku yang diharapkan. Setelah anak dilahirkan mulai terjadi 
proses belajar pada diri anak dan hasil yang diperoleh merupakan kemampuan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan.  
Proses belajar pada diri anak berlangsung secara bertahap. Dalam proses 

belajar ini anak mendapat bimbingan dari orang-orang sekitarnya, salah satunya 
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yaitu guru. Pembelajaran dapat berlangsung maksimal jika seorang guru 
memahami hakikat dan pengertian pembelajaran.Pembelajaran adalah penyajian 
informasi dan aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk membantu memudahkan 

siswa atau si belajar dalam rangka mencapai tujuan khusus yang diharapkan. 
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 
pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasi belajar (UU Sisdiknas, 2006: 74). 
Salah satu pembelajaran pokok yang dipelajari di sekolah yaitu matematika.  

Menurut Hudoyo (2008:3) matematika berkenaan dengan ide-ide, gagasan-
gagasan, aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga 

matematika berkaitan dengan konsep abstrak. Secara ilmu, matematika dikenal 
sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan dibangun melalui proses 
penalaran deduktif aksiomatik, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai 

akibat logis dari kebenaran yang sebelumnya sudah diterima.  
Banyak siswa beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang sulit, bahkan ada yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang 
menakutkan. Padahal matematika merupakan pelajaran yang penting bagi siswa, 
karena mata pelajaran ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman  
penalaran yang dapat memperjelas dan membantu menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari.  
Permasalahan dalam pembelajaran matematika juga dihadapai oleh guru 

kelas II SDN Kebonsari Candi Sidoarjo.Pada observasi siswa kelas II di peroleh 

hasil bahwa sebagian besar siswa kelas II SDN Kebonsari Candi Sidoarjo masih 
kesulitan dalam melakukan operasi hitung perkalian. Hal ini dapat diketahui 

bahwa pada  semester 1 prestasi belajar siswa rendah. Hasil tes sumatif akhir 
semester 1 diketahui sebanyak 14 siswa mendapat nilai ketuntasan di atas 
70.Sedangkan 13 siswa mendapat nilai di bawah nilai ketuntasan yaitu di bawah 

70. Sedangkan target tingkat keberhasilan siswa antara 70-80. Apabila rata-rata 
siswa mendapat mendapat ketuntasan nilai di bawah 70, maka dapat dikatakan 

bahwa tujuan pembelajaran belum berhasil.  
Untuk menanggulangi permasalahan di atas, seharusnya guru memilih 

metode yang sesuai dengan materi yang dibahas.Dalam hal metode ceramah yang 

biasa digunakan guru mengajar, diganti dengan metode demonstrasi yang dipilih 
guru untuk menyajikan materi operasi hitung perkalian menggunakan media 

berupa sedotan, agar prestasi belajar siswa tentang operasi hitung perkalian dapat 
meningkat. Proses pembelajaran pada tahap pembinaan keterampilan ini bertujuan 
untuk melatih siswa mengingat dan menerapkan konsep yang sudah dipelajarinya. 

(Karso, dkk, 2004:1.55) 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah penerapan  metode demonstrasi yang dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa Kelas II SDN Kebonsari Candi Sidoarjo? 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta  Volume III, Nomor 2, Juni 2017 
 
 

Syafdikah  120 

2. Bagaimanakah penerapan  metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil 
belajar pada Operasi Hitung Perkalian Siswa Kelas II SDN Kebonsari Candi 
Sidoarjo? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode Demonstrasi dapat meningkatkan 

aktivitas belajar pada Operasi Hitung Perkalian Siswa Kelas II SDN Kebonsari 

Candi Sidoarjo 
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan  metode demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar pada Operasi Hitung Perkalian Siswa Kelas II SDN 
Kebonsari Candi Sidoarjo 

 

Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan ini diharapkan : 

1. Bagi siswa, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 
guna meningkatkan hasil belajar matematika Siswa Kelas II SDN Kebonsari 
Candi Sidoarjo. 

2. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran matematika dalam 
kegiatan pembelajaran 

3. Bagi sekolah, tindakan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar 
matematika di SDN Kebonsari Candi Sidoarjo. 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan berpijak dalam 
rangka menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas 

lagi. 
 
KAJIAN PUSTAKA 

Matematika di Sekolah Dasar 

Menurut Hudoyo (2008:3) matematika berkenaan dengan ide-ide, gagasan-

gagasan, aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga 
matematika berkaitan dengan konsep abstrak.Matematika merupakan suatu bahan 
kajian yang memiliki obyek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran 

deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari 
kebenaran sebelumnya sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika 

bersifat sangat kuat dan jelas (BSNP, 2003: 5). Oleh karenanya dalam 
pembelajaran matematika agar mudah dimengerti oleh siswa, proses penalaran 
induktif dapat dilakukan pada awal pembelajaran dan kemudian dilanjutkan 

dengan proses penalaran deduktif untuk menguatkan penguasaan yang sudah 
dimiliki oleh siswa.Matematika mempelajari tentang keteraturan,tentang struktur 

yang terorganisasikan,konsep-konsep  matematika  tersusun secara hirarkis,  
berstruktu dan sistematika, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai 
pada konsep paling kompleks. 
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Metode Demonstrasi dalam pembelajaran 
Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 

barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara 

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan 
pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. (Muhibbin Syah, 2000). Metode 

demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses 
atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. (Syaiful Bahri 
Djamarah 2000). Metode Demonstrasi ialah metode mengajar dengan 

menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 
memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada 

siswa. 
Untuk memperjelas pengertian tersebut dalam prakteknya dapat di lakukan 

oleh guru atau anak didik itu sendiri. Metode Demonstran cukup baik apabila di 

gunakan dalam penyampaian bahan pelajaran geografi, misalnya bagaiamana cara 
membuat peta menggunakan kompas dan meteran, bagaimana proses kerja 

pengindraan jauh sehingga menghasilkan data, dan yang lainnya.  
 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatifkarenasemua 
fakta baik secara lisan maupun tulisan berasal dari sumber data manusia yang telah 

diamati, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen terkait lainnya dan 
kemudian dideskripsikan sesuai dengan aslinya dan kemudian dikaj i untuk 
menemukan makna temuan yang diperoleh. Jenis penelitian yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research). 
Kehadiran peneliti pada penelitian ini sangat diperlukan karena peneliti 

bertindak sebagai: perencana tindakan, pemberi tindakan, pengumpul data, 
penganalisis data dan pelapor hasil penelitian. Peran peneliti sebagai perencana 
tindakan adalah menyusun RPP yang akan digunakan saat pelaksanaan penelitian. 

Untuk memaksimalkan hasil penelitian tersebut, pemberi tindakan (pelaksana 
pembelajaran atau guru), pengumpulan data dan analisis data dan 

pelaporandilakukan sendiri oleh peneliti.  
Penelitian ini dilakukan di SDN Kebonsari Candi Sidoarjo yang 

beralamatkan di Jl. Pandawa No. 62 Kecamatan. Candi, Kabupaten Sidoarjo. 

Waktu pelaksanaan penelitian ini  pada bulan Januari 2014. Subyek penelitian 
yaitu siswa kelas IISDN Kebonsari Candi Sidoarjo semester genap Tahun 

Ajaran2013/2014 yang banyaknya27 siswa, yang terdiri 15 siswa laki- laki dan 12 
siswa perempuan. 

Data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu data untuk menunjang 

implementasi pembelajaran dan sikap siswa baik berupa informasi ataupun fakta 
yang diperoleh dalam pengamatan dengan diterapknnya Metode Demonstrasi. 

Teknik pengumpulan data yang dugunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk mengamati 
gejala-gejala yang tampak dalam proses pembelajaran tentang kesungguhan siswa 

ketika mengikuti pelajaran, keseringan siswa bertanya, kemauan dan kemampua n 
menanggapi pertanyaan. Observasi juga dilaksanakan mendapatkan data hasil 

belajar siswa. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 
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digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang 
dimiliki oleh siswa mengenai materi operasi hitung perkalian. Jenis tes yang 
diberikan adalah pra tindakandan evaluasi.Konstruksi butir soal dalam tes formatif 

dalam bentuk soal tes subyektif.  Maka untuk mengetahui skor/nilai tes dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 

 
 
 

 
Keterangan: 

N = Nilai yang diperoleh 
Skor Perolehan = Skor yang diperoleh dari banyaknya indikator yang 

muncul/nampak dalam observasi 

Skor Maksimal = Jumlah skor keseluruhan dari indikator yang ditetapkan 
Teknik dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data tentang 

proses pembelajaran yang  menggambarkan langkah- langkah konkrit yang 
dipraktikan peneliti dalam proses pembelajaran.. Dokumen yang dimaksud dalam 
penelitian ini mencakup dokumentasi foto dan daftar nilai hasil belajar siswa.  

Pengumpulan data dalam penelitian memerlukan instrument yang disusun 
dan dikembangkan peneliti yaitu: 

a. Soal-soal tes 
Soal tes yang digunakan dalam bentuk tes tertulis saat pra tindakan dan 

evaluasipada tiap siklus.Tujuan  diberikan  tes  adalah  memperoleh data tentang  

kemampuan pemahaman dan perkembangan hasil belajar siswa.  
b. Lembar Kegiatan Siswa 

LKS dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data keterampilan 
proses siswa yang belum teramati.  
c. Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian sebagai 
acuan untuk melaksanakan langkah- langkah pembelajaran. Tujuan dibuatnya RPP 

ini adalah agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimaldan mencapai target 
yang diharapkan. 

Interpretasi hasil penelitian ini dilakukan untuk menentukan taraf  hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi operasi hitung perkalian. 
Sebagai acuannya yaitu penilaian proses selama pembelajaran dan hasil penilaian 

terakhir pembelajaran dengan menggunakan persentase untuk memudahkan 
peneliti dalam menginterpretasikan hasil penilaian tersebut. Untuk 
menginterpretasikannya dalam persentase digunakan rumus: 

 

 
 

 
 
Keterangan: P = persentase 

          F = frekuensi atau skor mentah yang dicari persentasenya 
         N = frekuensi atau banyaknya individu  

%100
N

f
P  
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Persentase yang diperoleh dari perhitungan tersebut kemudian 
diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria penilaian untuk menetapkan 
kualitas atau kualifikasi kemampuan siswa dalam proses belajar dan prestasi hasil 

belajar. 
 

Tabel 1  Standar Kualitas Pencapaian Keberhasilan 

Taraf penguasaan kemampuan 

(dalam %) 
Kualitas 

Kategori 

Nilai 

86-100 

70-85 
55-69 
0-54 

 

Sangat baik 

Baik 
Cukup 
Kurang 

A 

B 
C 
D 

  Sumber hasil penelitian (2014) 

 

Kriteria Ketuntasan 

Ketuntasan belajar siswa ditentukan dari hasil persentase penguasaan siswa 

pada suatu kompetensi dasar materi pelajaran. Kriteria ketuntasan belajar berkisar 
mulai 0   100%. Menurut KTSP  kriteria dan mekanisme ketuntasan minimal per 

mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Ketuntasan belajar yang ideal untuk setiap indikator yaitu 0   100%, dengan 

batas kriteria ideal minimum yaitu 75%. 
b. Sekolah harus menetapkan kriteria ketuntasan minimum (KKM) setiap mata 

pelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata siswa, 
kompleksitas, SD pendukung. 

c. Sekolah dapat menetapkan KKM di bawah kriteri ideal, tetapi secara bertahap 

harus dapat mencapai kriteria ketuntasan ideal.  
Untuk melaksanakan tindakan dari siklus I ke siklus berikutny. KKM untuk 

mata pelajaran matematika di SDN Kebonsari Candi yaitu70, sedangkan  kriteria 
ketuntasan kelas yaitu 85%, sehingga dapat disimpulkan KKM yang ditentukan 
melalui tabel berikut ini: 

 

Tabel 2 Kriteria ketuntasan individu 

Taraf penguasaan kemampuan (dalam%) Kategori ketuntasan 

≥ 70 – 100 Tuntas 

≥ 0- 69 Belum tuntas 

Sumber hasil penelitian (2014) 
Sedangkan untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar siswa dalam 

satu kelas dihitung berdasarkan rumus berikut : 
 
 

 
 

 
Keterangan: 
TB = Tuntas Belajar 

%100



ajumlahsisw

aruntasbelajsiswayangt
TB  
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Tabel 3 Kriteria ketuntasan kelas 

Taraf penguasaan kemampuan (dalam%) Kategori ketuntasan 

≥ 85-100 Tuntas 
≥ 0-84 Belum tuntas 

Sumber hasil penelitian (2014) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari paparan data dan hasil temuan penelitian selama siklus I dan II, 

menunjukkan bahwa siswa lebih terampil dalam menerapkan konsep materi yang 
dipelajarinya. Hal ini karena keterampilan atau kemampuan menerapkan suatu 

konsepakan lebih mudah dikuasai siswa jika diperoleh melalui pembinaan 
keterampilan yang intensif serta pengalamannya sendiri dari pada hanya diberikan 
dengan ceramah.  

Sedangkan berdasarkan hasil observasi kegiatan belajar siswa selama 
penerapan Penerapan metode Demonstrasi, aktivitas belajar siswa juga mengalami 

perubahan yang signifikan. Perubahan yang dimaksud  yaitu, jika pada tahap 
observasi pra tindakan aktivitas belajar siswa masih nampak pasif, namun setelah 
dilakukan tindakan siswa lebih aktif dan berani dalam menjawab maupun 

mengajukan pertanyaan. Pembentukan kelompok membuat siswa tidak hanya 
menggantung diri pada teman kelompok dalam menyelesaikan tugas. Seluruh 

siswa harus tetap bekerja sama agar tugas yang dirancang dalam LKK dapat 
diselesaikan dengan baik. 

Permainan yang dikolaborasikan dalam penerapan-penerapan metode 

Demonstrasi memberikan nuansa yang menyenangkan bagi siswa. Antusias siswa 
dalam menyelesaikan soal lebih besar karena siswa tertantang untuk 

memenangkan permainan. Penghargaan yang diberikan pada siswa memberikan 
pengaruh yang cukup baik terhadap kemauan siswa untuk meningkatkan 
keterampilannya.  

Berdasarkan analisis data hasil observasi selama pelaksanaan pembelajaran 
dengan Penerapan metode Demonstrasi, menunjukkan bahwa terjadi perubahan 

aktivitas belajar siswa. Perubahan aktivitas belajar siswa selama menerapkan 
Penerapan metode Demonstrasi nampak pada rata-rata nilai pada lembar observasi 
aktivitas belajar siswa selama siklus I sebesar 68,75 dan pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 76,54. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan Penerapan metode Demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas II SDN Kebonsari Candi Sidoarjo.  
Hasil yang diberikan pada siswa saat melaksanakan pra tindakan sebelum 

diterapkan metode Demonstrasi menunjukkan ada 14 atau 51,85% siswa yang 

telah mencapai standar ketuntasan belajar. Sedangkan 13 siswa atau 48,15% siswa 
yang lainnya belum mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan  yaitu 

sebesar 70.Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa masih 
rendah.Dari data tersebut, peneliti melakukan refleksi dan merencanakan tindakan 
pada siklus I, yaitu dengan menerapkan metode Demonstrasi untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas II SDN Kebonsari Candi Sidoarjo dalam operasi hitung 
perkalian. 
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Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1 

Hasil aktivitas beldapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata aktivitas belajar 
siswa pada siklus I pertemuan ke-1, ke-2 mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 

akhir atau nilai rata-rata aktivitas belajar pada siklus I adalah 68,75 dengan 
katagori C. 

a) Hasil Belajar Siswa 

Dalam pembelajaran yang diadakan setiap pertemuan dilakukan kegiatan 
evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

Tabel 4 Distribusi frekuensi hasil belajar siswa siklus I 

Taraf hasil 

belajar 

Frekuensi  Persentase (%) 

86-100 

70-85 
55-69 

0-54 

1 

15 
5 

6 

3,8 

55,5 
18,5 

22,2 

Jumlah 27 100 

Sumber hasil penelitian (2014) 
Dari tabel dapat diketahui rata-rata kelas adalah 67,78 dengan kategori C. 

Terdapat 1  siswa (3,8%) mendapatkan skor mulai 86    100 dengan kriteria 

sangat baik (A). 15 siswa (55,5%) mendapat skor mulai 70    85 dengan kriteria 

baik (B). 5 siswa (18,5%) mendapat skor  55    69 dengan kriteria cukup (C). 6 

siswa (22,2%) mendapat skor  0    54 dengan kriteria sangat kurang (D).  

Sedangkan untuk mengatahui persentase ketuntasan belajar siswa disajikan 

dalam tabel. 
Tabel 5 Persentase ketuntasan belajar siswa siklus I 

Ketuntasan belajar Jumlah siswa Persentase (%) 

Tuntas belajar 16 59,25  

Belum tuntas belajar 11 40,75 

Sumber hasil penelitian (2014) 
Berdasarkan  tabel diketahui  bahwa terdapat 16 siswa (59,25%)  yang 

belum  mencapai ketuntasan belajar individual, yaitu mencapai daya serap minimal 
70%, dan 11 siswa (40,75%) yang sudah  mencapai ketuntasan belajar individual.  
 

Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus 2 

Data aktivitas belajar siswa yang akan dipaparkan berikut ini diperoleh dari 

lembar pengamatan atau observasi yang dilakukan observer selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung.  

Bahwa dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada 

siklus II  pertemuan ke-1, dan ke-2 adalah 76,54 dengan katagori B. Hasil ini 
meningkat jika dibandingkan dengan nilai aktivitas belajar pada siklus I yang 

hanya 68,75. 
a) Hasil Belajar Siswa 

Dalam pembelajaran yang diadakan setiap pertemuan dilakukan kegiatan 

evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa.  
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Tabel 6 Distribusi frekuensi hasil belajar siswa siklus II 

Taraf hasil 

belajar 

Frekuensi  Persentase (%) 

86-100 

70-85 
55-69 
0-54 

2 

22 
3 
0 

7,4 

81,5 
11,1 
0 

Jumlah 27 100 

Sumber hasil penelitian (2014) 
Dari tabel dapat diketahui rata-rata kelas adalah 78,33 dengan kategori B. 

Terdapat 2  siswa (7,4%) mendapatkan skor mulai 86    100 dengan kriteria 

sangat baik (A). 22 siswa (81,5%) mendapat skor mulai 70    85 dengan kriteria 

baik (B). 3 siswa (11,1%) mendapat skor mulai 55   69 dengan kriteria cukup (C) 

dan 0 siswa (0%) mendapat skor mulai 0   54 dengan kriteria sangat kurang (D). 

Sedangkan untuk mengatahui persentase ketuntasan belajar siswa disajikan dalam 

tabel. 
Tabel 7 Persentase ketuntasan belajar siswa siklus II 

Ketuntasan belajar Jumlah siswa Persentase (%) 

Tuntas belajar 24 88,88 

Belum tuntas belajar 3 11,11 

Sumber hasil penelitian (2014) 
Berdasarkan  tabel diketahui  bahwa terdapat 24 siswa (88,88%)  yang telah 

mencapai ketuntasan belajar individual, yaitu sudah mencapai daya serap minimal 
70%, dan 3siswa (11,11%) yang belum mencapai ketuntasan belajar individual. 
Dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar kelas sudah mencapai standar 

ketuntasan yaitu 88,88 %. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian 

ini adalah :  
1. Penerapan Penerapan metode Demonstrasi pada mata pelajaran matematika 

mengenai materi operasi hitung perkalian dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas II SDN Kebonsari Candi Sidoarjo. Peningkatan aktivitas siswa 
tersebut didasarkan pada hasil observasi siklus I sebesar 68,75 dan pada siklus 

II mengalami peningkatan menjadi 76,54.  
2. Metode Demonstrasi pada mata pelajaran matematika materi operasi hitung 

perkalian siswa kelas II SDN Kebonsari Candi Sidoarjo menunjukkan adanya 

peningkatkan. Peningkatan tersebut dibuktikan oleh hasil belajar siswa yang 
mengalami peningkatan dari rata-rata nilai 67,78 dengan persentase ketuntasan 

belajar 59,25% pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 78,33 dengan 
persentase ketuntasan belajar 88,88% pada siklus II.  
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Saran 

Saran yang direkomendasikan antara lain : 
1. Untuk mengantisipasi kekurangan dan kelebihan penerapan metode 

Demonstrasi ini guru dapat menyiasati dengan pengkolaborasian perencanaan 
pembelajaran yang lebih baik disertai dengan media yang mendukung.  

2. Penerapan pembelajaran dengan Penerapan metode Demonstrasi perlu 
dikembangkan lebih lanjut, yaitu mengenai penggunaan strategi Penerapan 
metode Demonstrasi yang lebih bervariasi untuk memperbaiki kelemahan dan 

mencapai hasil yang diinginkan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk 
meningkatkan keaktifan dan kekreatifitasan siswa. Penukaran soal 

memungkinkan siswa untuk termotivasi menyelesaikan soal-soal yang 
dikreasikan oleh temannya. 
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