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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh siswa yang kurang aktif atau kurang 
mampu dalam memahami materi. setengah dari keseluruhan siswa nilainya selalu 

dibawah ketuntasan minimal (KKM), sedangkan nilai KKM yang ditetapkan yaitu 
78.Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan 

Metode Demonstrasi Guna Meningkatan Hasil Belajar Prakarya Pada Siswa 
Kelas VII.A di SMP Negeri 1 Rengat. Metode demonstrasi sebagai salah satu 
metode yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar siswa lebih aktif dalam 

melaksanakan kegiatan belajar untuk memudahkan siswa memahami materi yang 
diajarkan dan memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar. Subjek 

penelitian ini melibatkan semua siswa kelas VII.A yang berjumlah 32 siswa. Untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa maka penelitian dilakukan dalam 2 siklus 
sebanyak 4 kali pertemuan. Data awal siswa yang mencapai KKM 78 sebanyak 14 

siswa dari 32 siswa.Hasil dari penelitian terdapat peningkatan nilai ulangan 
harian I yang mencapai KKM  sebanyak 19 siswa (59,37%) dan nilai ulangan 

harian II banyak siswa yang mencapai KKM sebanyak 26 siswa (81,25%).Hasil 
observasi pada setiap siklus disetiap pertemuan direfleksi dan diperbaiki pada 
siklus selanjutnya. Hasil kesimpulan penelitian dengan penggunaan metode 

demonstrasi telah dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan peningkatan hasil 
belajar.  

 
Kata Kunci :  Metode Demonstrasi, Hasil Belajar, Prakarya 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dewasa ini kerajinan anyam di Indonesia sudah banyak digemari oleh para 
turis dalam dan luar negeri. Karena kerajinan anyam ini sudah berkembang, bentuk 
kerajinan yang banyak diminati oleh masyarakat luas bahkan mancanegara. Dapat 

dikatakan sebagai kerajinan tradisional. Baik sebagai bentuk kerajinan tangan, 
benda hias dan furniture sekalipun mempunyai peminatnya masing-masing sebagai 

benda fungsional ataupun benda koleksi. Dalam kerajinan anyaman ini terdapat 
banyak jenisnya, diantaranya anyaman kayu, rotan, dan bambu. Anyaman sendiri 
memiliki nilai jual yang tinggi karena keunikannya dan keindahannya. Oleh karena 

itu perajin anyaman terus melakukan eksplorasi akan karya anyaman karena 
dianggap mempunyai nilai harga jual yang tinggi.  
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Bambu merupakan tanaman masyarakat Indonesia yang sudah dikenal 
secara luas dan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat. Bambu juga memiliki sifat-sifat yang baik untuk dimanfaatkan, antara 

lain batangnya kuat, ulet, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk dan 
mudah dikerjakan serta ringan sehingga mudah diangkut. Selain itu, bambu juga 

relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lain karena banyak ditemukan 
di sekitar pemukiman pedesaan. 

Bambu memiliki sifat-sifat yang baik, sehingga sekalipun barang-barang 

substitusi cukup banyak seperti plastik dan lain- lain, namun peranan bambu 
sebagai bahan baku untuk berbagai tujuan tetap diperlukan. Pada saat ini sudah 

banyak meubel dan barang-barang hasil kerajinan rakyat yang terbuat dari bambu 
dan sudah menjadi barang dagangan di dalam maupun di luar negeri. Namun 
secara umum saat ini masyarakat konsumen tidak lagi memilih hasil kerajinan 

untuk memenuhi kebutuhannya akan alat rumah tangga bila pilihan lain yang 
modern telah tersedia. Akibatnya, kerajinan tangan seperti anyaman bambu 

sebagai alat rumah tangga kehilangan pamor, dikalahkan oleh barang-barang yang 
kelihatan lebih berbau modern dan maju tersebut. Oleh karena itu diperlukan 
adanya peningkatan nilai fungsi dan bentuk terhadap bambu untuk dapat bersaing 

dengan barang-barang yang dinilai lebih modern oleh masyarakat dari segi fungsi 
dan bentuk yang inovatif serta sentuhan tangan manusianya sehingga bambu dapat 

berfungsi dan mampu menjadi daya pikat sebuah susunan tata ruang masa kini 
yang akan lebih disukai. 

Seiring berkembangnya zaman, fungsi dan bentuk pada kerajinan anyaman 

semakin dibuat lebih modern dan variatif namun tidak menghilangkan nilai 
keunikan dan rasa natural pada kerajinan anyaman sendiri. Sementara itu kerajinan 

tangan di Sumatera Utara ini yang biasa dimanfaatkan sebagai benda fungsional 
yang bernilai adalah kerajinan anyaman bambu.  

Dalam hal inipun kerajinan anyaman bambu memiliki metamorfosa dalam 

hasil karyanya. Agar anyaman bambu tidak kalah bersaing dengan barang-barang 
modern yang dianggap lebih berkelas dan modern. Masyarakat lebih cenderung 

menghilangkan minatnya sedikit demi sedikit tentang ketertarikan akan barang 
hasil kerajinan khas Indonesia ini. Maka dari itu Perajin anyaman bambu berusaha 
agar kerajinannya tetap diminati. Dengan tidak mengubah nilai estetika pada hasil 

karyanya. 
Pada kenyataanya hasil yang diperoleh dari praktek menganyam masih 

banyak siswa yang dalam pembuatan anyaman kurang bagus dan rapi, potongan 
kertas masih besar kecil, dan hasil anyamanpun belum rapi.  

Dengan metode demonstrasi diharapkan dapat membantu guru dalam 

menyampaikan konsep tertentu yang dijelaskan dengan lisan atau bahasa 
khususnya, yang berkaitan dengan materi keterampilan membuat anyaman kertas 

pada siswa kelas VII.ASMP Negeri 1 Rengat. Ketidakmampuan guru dalam 
menjelaskan suatu bahan atau konsep dapat diwakili oleh peragaan yang 
didemonstrasikan dalam pembelajaran misalnya menyuruh salah satu siswa untuk 

maju memperagakan bagaimana cara membuat anyaman dari kertas. Dengan 
demikian siswa diharapkan lebih temotivasi dan berpengalaman, untuk 

mengembangkan kemampuan dan mengekspresikan diri melalui keterampilan 
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membuat anyaman, sehingga hasil yang didapatpun lebih bagus, teliti, ukuran 
potongan kertas rata tidak besar kecil dan hasil anyamanpun lebih rapi.  
Dengan melihat latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Metode Demonstrasi Guna 
Meningkatan Hasil Belajar Prakarya Pada Siswa Kelas VII.A di SMP Negeri 1 

Rengat”. 
 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara meningkatkan aktivitas keterampilan siswa kelas VII.ASMP 
Negeri 1 Rengat. 

2. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa kelas 

VII.ASMP Negeri 1 Rengat. 
 

Tujuan penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui cara meningkatkan aktivitas keterampilan siswa kelas VII.A 
SMP Negeri 1 Rengat. 

2. Untuk mengetahui cara meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa kelas 
VII.A SMP Negeri 1 Rengat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar 

Garret dalam Sagala (2010: 13):“Belajar merupakan proses yang 
berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang 
membawa pada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu 

perangsang tertentu”. . Hamalik (2009: 37): Belajar adalah suatu proses perubahan 
tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungan.Belajar adalah berisaha 

memperoleh kepandaian/ilmu berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang 
disebabkan oleh pengalaman. Trianto (2009: 16): Belajar merupakan perubahan 
pada diri individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena 

pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya, maupun karakteristik seseorang sejak 
lahir. 

Seseorang yang sedang belajar berarti ia melakukan aktifitas atau kegiatan 
yang dilakukan untuk melibatkan dua unsur yakni jiwa dan raga. Purwanto 
(2011:46) hasil belajar adalah perubahan perilaku peserta didik akibat belajar. 

Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah 
bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Lebih lanjut lagi ia 

mengatakan bahwa hasil belajar dapat berupa perubahan dalam aspekkognitif, 
afektif dan psikomotorik. Hasil belajar tampak sebagai perubahan tingkah laku 
pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Setiap siswa yang sedang dalam pengajaran sudah pasti 
akan memiliki hasil belajar. Menurut Sudjana (2010) Menyatakan hasil belajar 

ialah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 
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pengalaman belajar. Hasil belajar yang diperoleh siswa sangat tergantung dari 
motivasi belajar. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, maka 
dalam penilaian hendaknya diperiksa.  

 

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 di atas, 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 (2006: 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 suatu 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.  

 
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 Prakarya menggunakan 

metode demonstrasi. Adanya percobaan yang dilakukan oleh siswa dan bimbingan 
guru dapat masuk dalam memori atau ingatan untuk lebih aktif dengan melakukan 
metode demonstrasi siswa dapat menemukan sendiri konsep-konsep dan fakta 

pada materi anyaman 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). 
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 Penggunaan metode demonstrasi mata pelajaran Prakarya siswa dapat 
membedakan sehingga memudahkan guru dalam mengarahkan, membimbing. 
Metode demonstrasi dapat mengembangkan kemampuan dan minat siswa untuk 

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

didepan kelas. 
 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian  

Subjek dalam penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas VII.Ayang 

berjumlah siswa 32 orang terdiri atas 18 laki- laki dan 14 perempuan. Tempat 
dilaksanakan penelitian tindakan kelas ini adalah SMP Negeri 1 Rengat pada 
semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Waktu pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas adalah bulan maret hingga april 2016  
 

Teknik Pengumpulan Data 

Dari hasil pengamatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran Prakarya 
sudah menunjukan hasil yang baik Sebagai mana yang telah peneliti lakukan 

bahwa dengan menggunakan Metode Demonstrasi dapat di deskripsikan dengan 
angka. Berdasarkan observasi dan pengumpulan data. Peneliti bersama supervisor 

2 melakukan pengamatan jalannya pembelajaran yang meliputi pengamatan 
terhadap aktifitas dalam pembelajaran secara keseluruhan, mengamati aktifitas 
siswa,melakukan penilaian hasil dan membuat laporan hasil temuan,serta 

mengumpulkan dat dan menghitung persentase keberhasilan siswa. Data yang 
terkumpul berupa tingkat keberhasilan siswa dalam setiap siklus yaitu peningkatan 

hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
denganpemberian soal karena teknik ini digunakan untuk mengetahuitingkat 
keberhasilan pembelajaranyang telah dilaksanakan.  

 

Teknik Analisis Data 

Pengelolaan data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Tujuan 
analisis deskriftif adalah untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah 
menerapkan metode demonstrasi pada pelajaran Prakarya dikelas VII.A SMP 

Negeri 1 Rengat. Ketuntasan belajar dapat dilihat dari hasil tes pada siklus I dan II 
.Tolak ukur ketuntasan belajar siswa dikatakan tercapai apabila sudah melebihi 

KKM. 
 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut yaitu a) 

mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah dan mengembangkan pemecahan 
masalah. b) merancang rencana pembelajaran sesuai materi pada saat pelaksanaan 

siklus I dan siklus II. c) merancang anyaman yang akan dipraktekkan, bahan, dan 
lembar kegiatan siswa. d) Menyusun tugas yang diberikan oleh guru.  
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Setelah masalah dianalisa untuk menentukan ciri-ciri dan penyebabnya, 
maka peneliti menentukan tindakan yang akan diambil. Tindakan tersebut dapat 
berupa guru memberikan perhatian khusus pada siswa dengan cara guru membuat 

anyaman bersama dengan siswa, guru membuat sebuah jenis anyaman kemudian 
siswa diminta menirukan, anyaman yang sama, selanjutnya siswa diajarkan 

membuat anyaman lebih bagus dan rapi, disisi lain guru memperhatikan siswa 
menganyam dan mengevaluasinya.  

Pada observasi masalah yang diteliti adalah kemampuan siswa dalam 

menganyam materi keterampilan. Keaktifan siswa dalam materi keterampilan 
dapat dilihat dalam beberapa factor yaitu kehadiran siswa, perhatian siswa pada 

waktu guru menerangkan, keaktifan siswa pada waktu belajar, hasil belajar siswa 
dalam mengerjakan latihan tertulis maupun praktek, tugas yang diberikan guru, 
banyaknya siswa yang mampu menganyam, rata-rata kelas dan presentase tuntas 

belajar secara klasikal.  
Sedangkan refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan 

yang dilakukan pada setiap siklus. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan 
dan kekurangan aspek-aspek yang diamati pada tiap siklus. Kemudian peneliti dan 
guru kelas merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tindakan 

berikutnya. 
 

Siklus I 

Siklus pertama terdiri dari dua kali pertemuan, yaitu pada pertemuan 
pertama pemberian materi dan tes tertulis kemudian pertemuan kedua materi, tes 

tertulis yang dilanjutkan dengan praktek. 
Pada tahap perencanaan terdiri atas mengidentifikasi masalah, 

mendiagnosis masalah, dan mengembangkan pemecahan masalah. Selanjutnya 
merancang rencana pembelajaran sesuai materi pada siklus I, merancang anyaman 
yang akan dipraktekkan, bahan, dan lembar kegiatan siswa, dan menyusun tugas I 

yang diberikan oleh guru. 
Pada pelaksanaan tindakan, guru membuat anyaman bersama dengan 

siswa, guru membuat sebuah jenis anyaman kemudian siswa disuruh menganyam, 
anyaman yang yang sama. Selain itu siswa diajarkan membuat anyaman lebih 
bagus dan rapi dan guru memperhatkan siswa menganyam. 

Pada observasi siklus I, masalah yang diteliti adalah kemampuan siswa 
dalam menganyam materi keterampilan. Keaktifan siswa dalam materi 

keterampilan akan dilihat dalam beberapa factor yaitu kehadiran siswa, perhatian 
siswa pada waktu guru menerangkan, keaktifan siswa pada waktu belajar, hasil 
belajar siswa dalam mengerjakan latihan tertulis dan praktek, tugas yang diberikan 

guru, banyaknya siswa yang mampu menganyam, rata-rata kelas, dan presentase 
tuntas belajar secara klasikal.  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 
dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihanan 
kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus I. Kemudian peneliti dan guru 

kelas merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tindakan 
selanjutnya. 
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Siklus II 

Siklus kedua terdiri dari satu kali pertemuan, yaitu pemberian materi dan 
tes tertulis kemudian dilanjutkan dengan praktek.  

Pada perencanaannya dimulai dengan merancang rencana pembelajaran 
sesuai hasil refleksi, merancang anyaman yang akan dipraktekkan, bahan, dan 

lembar kegiatan siswa, dan menyusun tugas II yang diberikan oleh guru.  
Saat pelaksaanan guru membuat anyaman bersama dengan siswa, guru 

membuat sebuah jenis anyaman kemudian siswa disuruh menganyam, anyaman 

yang yang sama. Siswa juga diajarkan membuat anyaman lebih bagus dan rapi. 
Pada observasi siklus II, masalah yang diteliti adalah kemampuan siswa 

dalam menganyam materi keterampilan. Keaktifan siswa dalam materi 
keterampilan akan dilihat dalam beberapa factor yaitu kehadiran siswa, perhatian 
siswa pada waktu guru menerangkan, keaktifan siswa pada waktu belajar, hasil 

belajar siswa dalam mengerjakan latihan tertulis dan praktek, tugas yang diberikan 
guru, banyaknya siswa yang mampu menganyam, rata-rata kelas, dan presentase 

tuntas belajar secara klasikal.  
Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada siklus I dan II terhadap 

hasil belajar siswa, aktifitas belajar siswa, dan performansi guru, maka peneliti 

akan menyimpulkan apakah tujuan penelitian tercapai atau tidak. Jika hasil belajar, 
aktivitas siswa dan performansi guru sesuai dengan indikator (meningkat), maka 

penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan 
membuat anyaman kertas dalam mata pelajaran seni budaya dan keterampilan 
berhasil. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Pra Siklus  

Data awal hasil belajar siswa kelas VII.A SMP Negeri 1 Rengat yang 

diperoleh sebelum diadakan siklus (prasiklus) yaitu terdapat 18 siswa (56,25%) 
belum berhasil mencapai KKM. Adapun KKM yang ditetapkan oleh sekolah 

adalah 75. Jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar adalah 14 siswa 
(43,75%) 
 

Siklus I 

Hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus I merupakan hasil tes 

individu pada pembelajaran prakarya melalui metode demonstrasi. Nilai dari setiap 
siswa dapat diketahui dari hasil pengerjaan tes tertulis. Jumlah siswa yang 
mengikuti tes siklus I adalah 32 siswa. Hasil tes pembelajaran siklus 1 

menunjukkan bahwa ketercapaian hasil belajar siswa pada siklus I dalam 
pembelajaran matematika melalui metode demonstrasi  adalah: 

Berikut tabel ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I.  
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Tabel 1. Ketercapaian Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Uraian Hasil Post Test 

1. Jumlah peserta didik seluruhnya 32  

2. Jumlah peserta didik yang telah tuntas  19  
3. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 13  

4. Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 0 
5. Persentase ketuntasan 59,37  

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 
 Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa dari 32 orang siswa 

jumlah siswa tuntas sebanyak 19 siswa (59,37%) dan belum tuntas sebanyak 13 
siswa (40.63%) Hasil KKM ini menjadi acuan untuk peneliti melanjutkan 

penelitian pada siklus II .  
 
Siklus II 

Hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus II merupakan hasil tes 
individu pada pembelajaran prakarya melalui metode demonstrasi. Nilai dari setiap 

siswa dapat diketahui dari hasil pengerjaan tes tertulis. Jumlah siswa yang 
mengikuti tes siklus II adalah 32 siswa. Berikut hasil ketuntasan hasil belajar siswa 
pada siklus II. 

Tabel 2. Ketercapaian Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No. Uraian Hasil Post Test 

1. Jumlah peserta didik seluruhnya 32  

2. Jumlah peserta didik yang telah tuntas  26  

3. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 6 

4. Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 0 

5. Persentase ketuntasan 81,25  

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 
Berdasarkan hasil belajar pada tabel 2 diatas, menunjukkan Jumlah siswa 

tuntas 26 siswa (81,25%) dan belum tuntas 6 siswa (18,75%). Hal ini 
menunjukkan bahwa hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus II telah lebih 

dari 75% siswa di kelas. 
Berdasarkan hasil refleksi tersebut, maka pembelajaran prakarya dalam 

membuat anyaman dengan metode demonstrasi sudah meningkatkan hasil belajar 

siswa. Terbukti dengan tercapainya indikator keberhasilan yang diharapkan pada 
aspek tersebut. Mengacu pada hasil tersebut, penelitian diberhentikan hanya 

sampai pada siklus II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram  
dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Yusarlis    500 

 

Gambar 1. Peningkatan Hasil Belajar pada Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II  

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

Dari hasil pengamatan, dan pelaksanaan siklus I dan siklus II pelajaran 

prakarya dengan penggunaan metode demonstrasi sesuai dengan rencana 
perbaikan pembelajaran (RPP), proses pembelajaran berjalan baik sesuai dengan 

yang diharapkan, aktivitas yang dilakukan guru dan siswa dalam belajar terlihat 
antusias dan bersemangat. Disebabkan karena telah terbiasa menggunakan metode 
demonstrasi dalam proses pembelajaran pada siklus II, sehingga hasil 

pembelajaran siswa lebih meningkat.  
 

Pembahasan 

Pada siklus I dilihat dari data awal pembelajaran prakarya ketuntasan 
59,37%. 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 

prakarya.  
Maka dari itu pembelajaran prakarya pada materi membuat anyaman 

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

tampak sulit 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 81,25%. Meningkatnya 

prestasi belajar siswa pada siklus II ini karena siswa memahami materi pelajaran 
yang diajarkan menggunakan metode demonstrasi prakarya. 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, kejadian, 
aturan dan urutan melakukan sesuatu kegiatan baik secara langsung maupun 

melalui menggunakan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau 
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materi yang disajikan, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dalam 
proses pembelajaran prakarya.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian sebelum diadakan pembelajaran dengan 
menggunakan metode demonstrasi, jumlah siswa yang tuntas belajar hanya 14 
siswa dari 32 siswa atau sekitar 43,75%. Penyebab ketuntasan belajar belum 

tercapai, antara lain dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa kurang mampu 
dalam memahami materi, kurangterampilnya siswa dalam mengajukan pertanyaan, 

memiliki rasa kurang percaya diri, takut, dan malu serta belum secara aktif 
melibatkan diri dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya pada siklus I setelah 
pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi ternyata ketuntasan 

belajar belum tercapai, penyebabnya adalah nilai hasil belajar dan performansi 
guru yang belum memenuhi batas ketuntasan minimal. Hal ini dapat dilihat dari 

presentasi ketuntasan 59,37% saja.  
Pada siklus II setelah diadakan diadakan kembali pembelajaran dengan 

menggunakan metode demonstrasi, siswa yang tuntas belajar bertambah menjadi 

26 siswa dari 32 siswa atau sekitar 81,25% dari pelaksanaan siklus diatas ternyata 
adanya peningkatan hasil belajar siswa. Dengan demikian dalam pelaksanaan 

tindakan kelas ini, pembelajaran dengan demontrasi dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas VII.A SMP Negeri 1 Rengat Tahun Pelajaran 2015/2016.  
 

Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I dan siklus II, 

maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut : 
1. Bagi siswa 

Pembelajaran hendaknya menggunakan metode demonstrasi, mengingat 

bahwa usia sekolah dasar masih berfikir konkret. Khususnya pada mata 
pelajaran seni budaya dan keterampilan pada materi keterampilan menganyam, 

hendaknya diupayakan menggunakan metode demonstrasi agar pembelajaran 
lebih menarik. Sehingga siswa lebih aktif dalam praktek menganyam.  

2. Bagi Guru 

Dapat meningkatkan performansinya dalam mengarahkan, membimbing 
dan mengaktifkan siswa dalam praktek menganyam, sehingga hasil belajar 

meningkat. 
3. Bagi Sekolah 

Dalam pembelajaran prakarya supaya lebih digiatkan lagi. Pemanfaatan 

media lebih dioptimalkan dan diperbanyak lagi sarana dan prasarana yang 
menunjang guna meningkatkan keterampilan siswa di SMP Negeri 1 Rengat.  
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