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ABSTRAK 
 Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi 
pada  pembelajaran  IPS. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menganalisis 

peningkatan aktivitas siswa apabila menggunakan metode demonstrasi pada 
pengajaran IPS kelas VI SDN 002 Sekip Hulu. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan dua siklus. Dimana masingmasing siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode demonstrasi pada 
pelajaran IPS mengalami peningkatan setiap siklusnya. Ketuntasan belajar siswa 
terjadi peningkatan dari 62% pada siklus 1 meningkat jadi 86% pada siklus ke 2 

yang sekaligus menunjukkan bahwa pembelajaran telah tuntas, dan penelitian 
menggunakan metode demonstrasi dapat dikatakan berhasil. 

 
Kata Kunci : Metode demonstrasi, IPS, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mempunyai arti penting 
dalam membangun bangsa. Perkembangan dan kemajuan kehidupan pendidikan  
nasional pada dasarnya adalah pendidikan yang berakar pada kepribadian  bangsa 

dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk mengembangkan 
kemampuan serta meningkatkan kecerdasan  dan martabat manusia dalam upaya 

mewujudkan tercapainya tujuan Pendidikan Nasional. 
Permasalahan yang dialami dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sos ial 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya seperti 

bagaimana sikap siswa terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, 
kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan menyimpan perolehan hasil 

belajar, kemampuan menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan 
berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, intelegensi dan 
keberhasilan belajar, kebiasaan belajar dan cita-cita siswa. Faktor-faktor internal 

ini akan berpengaruh pada cara belajar siswa sehingga siswa kurang mampu dalam 
menerima pembelajaran. 
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Selanjutnya faktor seperti guru sebagai pembimbing belajar, prasarana dan 
sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan siswa di sekolah, serta 
kurikulum sekolah. Dari sisi guru sebagai pembelajar maka peranan guru dalam 

mengatasi masalah-masalah eksternal belajar merupakan prasyarat terlaksanannya 
siswa dapat belajar. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bagian integral dari kurikulum 
pembelajaran di persekolahan, selayaknya dapat disampaikan secara menarik dan 
efektif. Dikarenakan ilmu  IPS sebagai disiplin ilmu yang memiliki sensitivitas 

tinggi terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Dalam praktek 
pembelajarannya harus senantiasa memperhatikan konteks yang berkembang. 

Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka 
terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 
terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang 
menimpa masyarakat secara umum. 

Untuk mencapai tujuan di atas, diperlukan strategi yang memadukan setiap 
komponen pembelajaran secara integrated dan koheren. Penentuan materi yang 
tepat, metode yang efektif, media dan sumber pembelajaran yang relevan serta 

proses evaluasi yang dapat mengukur tingkat pencapaian proses dan hasil terhadap 
tujuan pembelajaran menjadi pekerjaan utama seorang guru. Media pembelajaran 

sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak 
didik.  Aneka macam bentuk dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh 
guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik.   

Di sekolah-sekolah kini, terutama di kota-kota besar, teknologi dalam 
berbagai bentuk dan jenisnya sudah dipergunakan untuk mencapai tujuan, salah 

satunya dalam proses belajar mengajar. Media sebagai sumber belajar diakui 
sebagai alat bantu auditif, visual, dan audiovisual. Penggunaan ketiga jenis sumber 
belajar harus disesuaikan dengan perumusan tujuan instruksional, serta kompetensi 

guru itu sendiri dan sebagainya. Media adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 
sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi.  

Berdasarkan hasil refleksi peneliti yang dilakukan sebelumnya dalam proses 

pembelajaran, menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran IPS  kelas VI SDN 002 
Sekip Hulu relatif rendah. Selain itu, hasil ulangan harian  mata pelajaran IPS pada 

materi era globalisasi sebelumnya menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih 
rendah. Terdapat 9 siswa (37,5%) yang nilainya diatas KKM dan 15 siswa (62,5%) 
belum mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 78. Berdasarkan latar belakang 

di atas, penulis akan mencoba melakukan penelitisan dengan judul : “Penggunaan 
Metode Demonstrasi Guna Meningkatkan Hasil Belajar Ips Kelas IV Sdn 002 

Sekip Hulu Tahun Pelajaran 2017/2018”. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan Metode demonstrasi di 
kelas VI SDN 002 Sekip Hulu ? 

2. Bagaimanakah hasil belajar  siswa dengan menggunakan metode demonstrasi di 
kelas VI SDN 002 Sekip Hulu ? 

 

Tujuan Penelitian 
Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan 

berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan Metode 

demonstrasi di kelas VI SDN 002 Sekip Hulu.  
2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan Metode 

demonstrasi di kelas VI SDN 002 Sekip Hulu.  
 

Manfaat Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 
baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut penulis kemukakan manfaat 

dari penelitian ini, secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
pembuktian bahwa penggunaan media merupakan salah satu hal penting dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. Terlebih lagi penggunaan metode demonstrasi 

yang memadukan antara indera pendengar dan indera penglihatan. Secara Praktis 
hasil pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan kualitas atau mutu sekolah melalui peningkatan 
prestasi siswa dan kinerja guru, selain itu dapat memotivasi siswa untuk lebih 
mantap dalam belajar, dan masih banyak lagi.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran IPS 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
dijelaskan bahwa:“IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu 
bumi/geografi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya yang dimasudkan 

untuk mengembangkan pengetahui, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta 
didik terhadap kondisi sosial masyarakat.  

IPS merupakan bagian dari kurikulum yang mempunyai tanggung jawab 

untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahauan, keterampilan, 
sikap, nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat baik 

di tingkat lokal, nasioanl, maupun global (Enok Maryani dan Helius Syamsudin, 
2009: 5). 

Nadir (2009:9) mengatakan Rumusan tentang pengertian IPS telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli IPS atau social studies. Di sekolah-sekolah Amerika 
pengajaran IPS dikenal dengan social studies. Jadi, istilah IPS merupakan 

terjemahan social studies. Dengan demikian IPS dapat diartikan dengan 
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“penelaahan atau kajian tentang masyarakat”. Dalam mengkaji masyarakat, guru 
dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui 
pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi politik-

pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan nama mata pelajaran di 
tingkat sekolah atau nama studi di Perguruan Tinggi yang identik dengan istilah 
“social studies” dalam kurikulum persekolahan di negara lain, khususnya di 

negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat. Nama IPS yang lebih 
dikenal social studies negara lain itu merupakan istilah hasil kesepakatan dari para 

ahli atau pakar kita di Indonesia 
Namun, pengertian IPS di tingkat persekolahan itu sendiri mempunyai 

perbedaan makna khususnya antara IPS untuk Sekolah Dasar (SD) dengan IPS 

untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan IPS untuk Sekolah Menengah Atas 
(SMA). Pengertian IPS di persekolahan tersebut ada yang berarti program 

pengajaran, ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada yang berarti 
gabungan (paduan) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu. Perbedaan ini 
dapat pula diidentifikasi dari perbedaan pendekatan yang diterapkan pada masing-

masing jenjang persekolahan tersebut.  
Berikut pengertian IPS yang dikemukakan oleh Nadir,dkk (2009 :10) dan 

IPS di Indonesia mengemukakan bahwa IPS adalah pewujudan dari suatu 
perdekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai 
cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, 

geograpi, ekonomi, ilmu politik dan ekologi manusia, yang diformulasikan untuk 
untuk tujuan intruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar 

mudah dipelajari. IPS merupakan pelajaran ilmu- ilmu sosial yang disederhanakan 
untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Penyederhanaan mengandung 
arti: a) menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari di 

universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berfikir siswa siswi 
sekolah dasar dan lajutan, b) mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang 

ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarkat sehingga menjadi pelajaran yang 
mudah dicerna.IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau padua n sejumlah 
mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum 

sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri 
atas berbagai subjek sejarah, ekonomi, geograpi, sosiologi, antropologi, dan 

psikologi sosial. 
Dari pendapat-pendapat diatas, dapat kita simpulkan bahwa ilmu 

pengetahuan sosial merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting 

untuk  diberikan  kepada  para  siswa  mulai  dari  jenjang  sekolah  dasar  sampai 
tingkat selanjutnya untuk membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan 

sosial, sejarah, budaya, ekonomi, dan dunia sehingga mereka mampu menghadapi 
segala  tangtangan  yang  akan  mereka  hadapi  pada  masa  kini  dan  masa  akan 
datang. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu sosial yang secara harfiah terbagi 
menjadi tiga sub bidang ilmu, yaitu Geografi, Sejarah,dan kependudukan. Masing-

masing bagian tersebut dapat lagi dibedakan berdasarkan bidang kajian masing-



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan   Volume IV,Nomor 4,Agustus 2018  
 
 

Sulastri   484 
 

masing. Semakin tinggi kompleksitas kedalaman ilmu, semakin sempit ruang 
lingkup yang dikaji. Sedangkan untuk Sekolah Dasar, pokok - pokok materi 
mengambil kepada tiga bidang tersebut yang terkadang diberikan secara. 

Sebagai salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar, Ilmu pengetahuan Sosial 
(IPS) secara rinci mempunyai tujuan sebagai berikut : mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki 
kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingintahu, inkuiri,  
memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dan memiliki 
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  
 

Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan 
memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi 

atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar tiruan (Sanjaya 2009: 150). Dari 
uraian dan definisi diatas, dapat dipahami bahwa metode demonstrasi adalah 
dimana seorang guru memperagakan langsung suatu hal yang kemudian diikuti 

oleh murid sehingga ilmu atau keterampilan yang didemonstrasikan lebih 
bermakna dalam ingatan masing-masing murid. 

Menurut Sanjaya (2009: 152) metode penyajian pelajaran dengan 
memperagakan dan mempertunjukan kepada siswa tentang suatu proses, situasi 
atau benda tertentu, baik sebenarnya tau hanya sekedar tiruan. Roestiyah  

(2012:83) mendefinisikan metode demonstrasi sebagai cara mengajar dimana 
seorang instruktur   atau   tim guru menunjukkan, memperlihatkan  suatu  proses. 

Hardini dan Puspitasari (2012:27) berpendapat metode demonstrasi adalah metode 
mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu  pengertian 
atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya atau proses pembentukan 

tertentu pada siswa. 
Metode demonstrasi sebagai salah satu metode yang digunakan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar bertujuan agar mampu memberikan dorongan agar lebih 
aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar yang dapat menyerap sebanyak 
mungkin materi yang diajarkan guru dan bagi siswa yang memiliki kemampuan 

diharapkan agar lebih cepat memerima bahan atau materi pelajaran.  Setiap metode 
yang dikembangkan guru dalam proses pembelajaran memiliki tujuan dan maksud 

yang hampir sama yakni bagaimana pembelajaran tersebut dapat memudahkan 
siswa memahami materi yang diajarkan, disamping aspek lain yang lebih spesifik 
untuk memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar.  

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan 
pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang 
dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang 

kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah 
perolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa di kelas terkumpul dalam 

himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil dari 
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suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 
diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil 
belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar (Dimyati dan 

Mudjiono, 2013:3). 
Menurut Sudjana (2012:22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito (dalam 
Depdiknas, 2012:125) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai 
dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen padadiri 

orang yang belajar. Sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahidmurni, dkk. 
(2010:18) menjelaskan bahwa sesorang dapat dikatakan telah berhasil dalam 

belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-
perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan berpikirnya, 
keterampilannya atau sikapnya terhadap suatu objek.  

Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam 
taksonomi bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu domain 

kognitif atau kemampuan berpikir, domain afektif atau sikap dan domain 
psikomotor atau keterampilan. Sehubungan dengan itu, Gagne (dalam Sudjana, 
2012, hlm. 22) mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi 5 macam antara 

lain: (1) hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari sistem 
lingsikolastik; (2) strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar dan berfikir 

seseorang dalam arti seluas-luasnya termaksuk kemampuan memecahkan masalah; 
(3) sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki 
seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap 

orang dan kejadian; (4) informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan 
fakta; dan (5) keterampilan motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk 

lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan lambang.  
Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan 

melakukan tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan alat sebagai 

pengumpul data yang disebut dengan instrumen penilaian hasil belajar. Menurut 
Wahidmurni,dkk. (2010:28), instrumen dibagi menjadi dua bagian besar, yakni tes 

dan non tes. 
Selanjutnya, menurut Hamalik (2012:155), memberikan gambaran bahwa 

hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa 

setelah belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar tampak terjadinya 
perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur melalui 

perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya 
peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 
sebelumnya. 

Berdasarkan konsepsi diatas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan 
sebagai perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa 

dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar 
intelektual, strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal dan hasil belajar 
motorik.  
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Hubungan Metode Demonstrasi dengan Peningkatan Hasil Belajar 

Keberhasilan siswa tidak terlepas dari upaya dan inovasi yang dilakukan 
oleh guru. Siswa diharapkan dapat memahami apa yang dipelajari melalui tempat 

belajar yang dilakukan oleh guru. Pada mata pelajaran IPS menggunakan metode 
demonstrasi. Adanya percobaan yang dilakukan oleh siswa dan bimb ingan guru 

dapat masuk dalam memori atau ingatan untuk lebih aktif dengan melakukan 
metode demonstrasi siswa dapat menemukan sendiri konsep-konsep dan fakta 
pada materi “Perkembangan Teknologi” dan pada akhirnya akan mendapatkan 

pengetahuan yang bermakna. 
Penerapan metode demonstrasi dapat merangsang anak berfikir konkrit, 

memfokuskan pikiran, perasaan, serta siswa merasa termotivasi dan aktif dalam 
kegiatan belajar. Sehingga hasil belajar siswa lebih meningkat dan dapat 
menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi. Karena anak telah dapat 

pengalaman langsung dari percobaan yang dilakukan, sebab (saya lakukan, saya 
akan paham). 

Penggunaan metode demonstrasi mata pelajaran IPS siswa dapat 
membedakan sehingga memudahkan guru dalam mengarahkan, membimbing. 
Metode demonstrasi dapat mengembangkan kemampuan dan minat siswa untuk 

menyenangi serta mencintai  mata pelajaran IPS. Dengan metode demonstrasi 
timbul sikap keberanian pada siswa dan termotivasi untuk melakukan aktivitas 

didepan kelas. 
 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas III SDN 002 Sekip Hulu 

Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa 21 orang, terdiri dari 13 orang 
siswa laki- laki dan 8 orang siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 
III SDN 002 Sekip Hulu jalan M.T Haryono Kecamatan Rengat Kab Indragiri 

Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 
Waktu pelaksanaan selama dua bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan April 

tahun 2018. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah tes dan 
observasi.Pengumpulan data dengan teknik tes untuk mengungkapkan 

keberhasilan hasil belajar siswa dengan penerapan metode demonstrasi dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Soal yang digunakan untuk 
mengetahui ketercapaian tujuan perbaikan. Berdasarkan hasil analis is tes tersebut 

dapat diketahui peningkatan hasil belajar siswa. Teknik tes ini dilakukan pada saat 
siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Sedangkan Observasi 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
Lembar observasi digunakan untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa 
saat pembelajaran dilaksanakan oleh pengamata (Observer).  
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Teknik Analisis Data 

Ketuntasan penelitian dibagi menjadi 2 yaitu Ketuntasan Perorangan dan 
ketuntasan kelompok. Seorang peserta didik dikatakan berhasil jika nilai yang 

diperoleh mampu mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70.  
Sedangkan kelompok atau kelas dikatakan telah berhasil jika paling sedikit 75% 

dari jumlah seluruh peserta didik di kelas yang nilainya di atas KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal). Jika 75% atau lebih dari jumlah peserta didik telah 
menguasai materi maka pembelajaran yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil. 

Tetapi jika kemampuan belajar peserta didik kurang dari 75% dari jumlah peserta 
didik maka pembelajaran yang dilaksanakan belum berhasil.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Prasiklus 

 Hasil tes kondisi awal pelajaran IPSsebelum dilaksanakan tindakan diketahui 

bahwa, pada siswa kelas IVSDN 002 Sekip Hulutahun pelajaran 2017/2018 ada 14 
siswa belum tuntas, dan 7 siswa dinyatakan tuntas dari total 21 orang siswa di 
kelas, nilai yang masih di bawah KKM 75,00. yang masuk dalam kategori 

rendah.Bisa dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 1. Ketercapaian KKM pada Pra Siklus 

No Tingkat 

Ketuntasan 

Siklus I 

Jumlah Siswa % tercapai 

1. Tidak Tuntas 14 66,67 

2. Tuntas 7 33.33 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
 
Siklus I 

 Siklus I dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 27 Maret 
2018 dengan sistem 2 kali pertemuan pada kelas penelitian yaitu kelas IV SDN 

002 Sekip Hulu. Dengan Menetapkan  materi pelajaran yang disajikan 
perkembangan Teknologi pada mata pelajaran IPS. Dimulai dengan 
Mempersiapkan perangkat pembelajaran Rencana Pelaksanaan Perbaikan  

Pembelajaran I (RPP I), evaluasi, LKS dan media pembelajaran. Selanjutnya 
mengumpulkan data berupa UH, Lembar observasi siswa, dan lembar observasi 

guru, Menetapakan Model Pembelajaran dengan menggunakan metode 
demonstrasi pada mata pelajaran IPS, Menyiapkan alat–alat yang digunakan untuk 
melakukan demonstrasi, Lembaran Kerja Siswa (LKS) dan alat evaluasi. 

 Pada tahap pelaksaan siklus I berupa kegiatan awal seperti mengadakan 
apersepsi mengaitkan pelajaran yang lalu dengan yang akan dipelajari, memotivasi 

siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan Inti (50 menit) 
melakukan kegiatan memajang alat peraga di depan kelas, mendemonstrasi tentang 
perkembangan teknologi produksi yang telah didemonstrasi, selanjutnya 

mengerjakan LKS dan Guru melakukan pemantapan konsep. Pada kegiatan Akhir 
(15 menit) yang dilakukan adalah merangkum materi yang sudah dipelajari dan 

mengerjakan posttest. 
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 Selama satu siklus dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan proses 
pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Selama pelaksanaan 
penelitian peneliti yang dalam hal ini bertujuan untuk memberikan masukan 

kepada peneliti dalam menyempurnakan pelaksanaan tindakan.Pengamat yang 
ditunjuk adalah guru di sekolah tersebut. Hasil pengamatan didiskusikan guna 

memperbaiki kelemahan pada siklus selanjutnya.  
 Hasil pelaksanaan tindakan dan observasi yang dilakukan peneliti, kemudian 
di gunakan refleksi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan penerapan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran. Hasil refleksi ini digunakan untuk pemanfaatan 
pelaksanaan pembelajaran pada siklus II.  

 Dalam penelitian masih terjadi beberapa kelemahan yang dialami, pada saat 
penerapan metode demonstrasi masih ada siswa yang belum aktif, guru tidak 
membagi waktu untuk membimbing siswa, sehingga tidak semua kegiatan dapat 

dilaksanakan tepat waktu. Pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar siswa 
yaitu, pada pra siklus ketercapaian KKM siswa adalah 7 orang siswa (33,33%) lalu 

pada siklus I ketercapaian KKM naik menjadi 13 siswa (64%). Bisa dilihat pada 
tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Ketercapaian KKM pada Siklus I 

No Tingkat 

Ketuntasan 

Siklus I 

Jumlah Siswa % tercapai 

1. Tidak Tuntas 8 38 

2. Tuntas 13 62 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
 

Siklus II 
 Siklus II dilaksanakan pada tanggal 03April 2018 dan tanggal 10 april 2018. 
Dengan menentukan materi pelajaran sesuai dengan program yang berlangsung 2 

kali pertemuan. Setelah itumenyiapkan perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, 
LKS, dan media pembelajaran.Mengumpulkan data berupa UH, Lembar Observasi 

siswa, dan lembar observasi guru. Menetukan observer yaitu supervisor 
2.Menetapakan Model Pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi 
pada mata pelajaran IPS. Menyiapkan alat–alat yang digunakan untuk melakukan 

demonstrasi, Lembaran Kerja Siswa (LKS) dan alat evaluasi. 
 Pada tahap pelaksanaan siklus II dimulai dengan Kegiatan Awal (5 menit) 

dengan mengadakan apersepsi, memotivasi siswa, serta menyampaikan tujuan 
pembelajaran. Selanjutnya di Kegiatan Inti (50 menit) kegiatan dilakukan seperti 
Memajang alat peraga di depan kelas. Mendemonstrasikan perkembangan 

teknologi dan informasi yang didemonstrasikan. Membuat laporan yang sudah 
didemonstrasikan selanjutnya mengerjakan LKS. Pada kegiatan akhir (15 menit) 

dengan merangkum materi yang sudah dipelajari dan mengerjakan posttest. 
 Selanjutnya dalam tahap pengamatan dilakukan berpedoman pada instrumen 
berupa pengamatan observasi yang telah disediakan oleh peneliti sebelum terjun 

meneliti siswa yang sedang belajar di kelas.Aspek yang diamati antara lain : proses 
kegiatan belajar mengajar siswa dalam kelas yang meliputi keaktifan dan motivasi 

siswa. Indikator keaktifan siswa dapat dilihat dengan keterlibatan langsung dalam 
proses pembelajaran dan juga dapat dilihat dari kerja siswa. Indikator motivasi 
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siswa dapat dilihat dari keterlibatan siswa dalam mengikuti materi pelajaran. Hasil 
belajar siswa diukur dengan menggunakan test berupa soal-soal latihan.Setelah 
perbaikan siklus II dilaksanakan peneliti melihat perubahan yang sangat baik, tidak 

ada siswa yang ditemui di bawah KKM. 
 Keberhasilan pembelajaran di atas disebabkan oleh adanya dampak positif 

dari penggunaan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran. Dengan 
menggunakan metode demonstrasi siswa lebih aktif dan termotivasi serta mudah 
memahami konsep tumbuhan hijau dalam proses pembelajaran. Keberhasilan 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 3. ketercapaian KKM pada Siklus II 

No Tingkat 

Ketuntasan 

Siklus I 

Jumlah Siswa % tercapai 

1. Tidak Tuntas 3 14 

2. Tuntas 18 86 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
 Berdasarkan tabel diatas hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dari 
data awal terdapat yang tidak mencapai KKM, 7 orang siswa (33,33%) naik 

menjadi 13 orang siswa pada siklus I (62%) dengan jumlah kenaikan sebesar 
28,67%, pada siklus II jumlah ketercpaian KKM dari siswa kelas IV adalah 18 

orang (86%) berarti terdapat kenaikan tingkat ketercapaian KKM sebesar 24% dari 
siklus I ke siklus II. 
 

Pembahasan 

 Pada siklus I dilihat dari data awal pembelajaran IPS ketuntasan 62%. Dari 

hasil kategori ini tergolong belum memuaskan sehingga diperlukan usaha agar 
nilai siswa meningkat pada siklus I, salah satu upaya adalah menggunakan 
penerapan metode demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran IPS.  

 Maka dari itu pembelajaran IPS pada materi tumbuhan hijau lebih efektif 
menggunakan penerapan metode demonstrasi, dimana kegiatan belajar yang 

dilakukan guru tidak hanya bersifat pada aktivitas guru semata, melainkan 
seperangkat aktivitas yang memungkinkan peserta didik aktif di dalamnya.  
 Pada perbaikan pembelajaran menggunakan penerapan metode demonstrasi 

IPS dalam kegiatan pembelajaran ini siswa mengalami peningkatan. Pada siklus 
ini siswa belum terbiasa menggunakan metode demonstrasi IPS. Siswa juga 

tampak sulit dalam membedakan tumbuhan hijau sehingga dalam mengerjakan 
latihan tidak seluruh siswa dapat menjawab dengan sempurna. Adapun perbaikan 
yang harus diberikan adalah diharapkan siswa untuk lebih teliti dalam mengalisa 

soal-soal dan persediaan media yang harus mencukupi.  
            Siklus II mengalami peningkatan dari siklus I yaitu 86 %. Meningkatnya 

prestasi belajar siswa pada siklus II ini karena siswa memahami materi pelajaran 
yang diajarkan menggunakan metode demonstrasi IPS. Selain itu meningkatnya 
prestasi belajar siswa tidak terlepas dari aktivitas siswa serta peranan guru 

memotivasi siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, oleh sebab itu guru 
dituntut mempunyai keluwesan dan kemampuan. Metode demonstrasi adalah 

metode yang dapat mengajar dengan cara memperagakan barang, kejad ian, aturan 
dan urutan melakukan sesuatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui 
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menggunakan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi 
yang disajikan, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dalam proses 
pembelajaran IPS. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi telah 
memberi pengaruh yang signifikan dalam proses pembelajaran di kelas pada 

awal pembelajaran menggunakan metode pembelajaran memang masih belum 
mencapai target yang diinginkan masih banyak siswa yang bingung dalam 
melakukan pembelajaran menggunakan pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi dan tetapi setelah dilaksanakan siklus 1 dan berjalan pada siklus 2 
hasil ketuntasan sudah mencapai ketunasan yang diinginkan oleh peneliti.  

2. Berdasarkan hasil penelitian perbaikan pembelajaran IPS dengan menggunakan 
metode demonstrasi siswa lebih aktif, kreatif dan terjadi peningkatan hasil 
belajar, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan metode 

demonstrasi ternyata dapat meningkatkan, baik dalam proses maupun hasil 
pencapaian hasil ketuntasan belajar siswa kelas IV SDN 002 Sekip Hulu. Dapat 

dilihat dari hasil pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan 2 siklus, yaitu 
siklus I siswa yang tuntas sebanyak 13 0rang (62%) dan siswa tidak tuntas 8 
orang (38%) pada siklus II siswa tuntas 18 orang (86%) dan siswa tidak tuntas 3 

orang (14%). Selain itu dengan menggunakan metode demonstrasi 
pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan konsep, siswa aktif dan lebih 

percaya diri sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar 
siswa. 

 

Saran  
 Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka 

penulis menyampaikan saran tindak lanjut, yaitu : 
1. Sebaiknya guru menerapkan metode demonstrasi sebagai salah satu alternatif 

dalam proses pembelajaran IPS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
2. Siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan 

metode demonstrasi. 
3. Diharapkan kepada guru yang ingin menggunakan metode demonstrasi agar 

sebelumnya mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi 

pelajaran yang diberikan, agar diperoleh hasil yang maksimal.  
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