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ABSTRAKSI 
 
Peneitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
menggunakan metode demonstrasi. Subyek penelitian adalah guru dan murid 
kelas IV SDN pangonan 01 yang berjumlah 18 siswa. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah guru dan murid. Bentuk penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK) tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, 
dokumen, tes dan wawancara. 
Tehnik uji validitas menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. 
Trianggulasi data menggunakan deskripsi, yang meliputi data hasil evalusi dan 
data hasil observasi. Prosedur penelitian meliputi planning (perencanaan), action 
(tindakan), observation (pengamatan) dan reflection (refleksi). Penelitian ini 
dilaksanakan denan dua siklus. Masing-masing siklus melalui tahap perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan reflection (refleksi). 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada mata 
pelajaran IPA siswa kelas IV SDN Pangonan 01. Adapun peningkatan hasil 
belajar ditunjukan dengan perolehan nilai hasil tes disetiap siklus. Pada pra siklus 
presentase ketuntasan hasil belajar siswa 56% atau 8 siswa. Pada siklus I 
ketuntasan belajar siswa meningkat sebesar 66% atau 10 siswa. Dan pada siklus II 
meningkat sebesar 79% atau 16 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan 
mengunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : hasil belajar IPA, metode demonstrasi. 

 
 

 

  



2 
 

  



3 
 

PENDAHULUAN     

Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu upaya mempersiapkan sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai tuntutan 

pembangunan bangsa, dimana kualitas suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh 

faktor pendidikan. Perwujudan masyarakat berkualitas tersebut menjadi 

tanggung jawab pendidikan, terutama dalam menyiapkan peserta didik 

menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keuggulan dirinya yang 

tangguh, kreatif, mandiri, dan professional pada bidang masing-masing. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara optimal, apabila 

dilakukan pengembangan dan perbaikan tehadap komponen pendidikan yang 

meliputi pendidik, anak didik dan proses pembelajaran. 

Pendidik atau guru adalah faktor yang sangat penting dalam 

pendidikan. Sebagai pendidik seorang guru dituntut memiliki profesionalisme 

didalam melakukan pendidikan. Selain guru, anak didik juga mempengaruhi 

hasil belajar anak itu sendiri. Kurangnya motivasi belajar pada anak didik 

akan mempengaruhi hasil belajar anak itu sendiri.  Jadi, untuk meningkatkan 

hasil belajar anak seorang guru harus melaksanakan pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga dapat memotivasi anak untuk memperoleh hasil 

belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sangat 

menentukan hasil dari tujuan pembelajaran. Sering kali banyak guru 

melakukan kegiatan pembelajaran tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran, 

karena kurangnya penggunaan pendekatan, metode, dan strategi yang baik 

dalam proses pembelajaran. 

Pada pelajaran IPA, anak usia SD masih banyak kesulitan dalam 

memahami tentang masalah yang bersifat abstrak. Karena anak SD cenderung 

lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat konkrit atau nyata. Hal ini 

menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pembelajaran, sehingga hasil belajar terhadap pelajaran IPA masih rendah. 
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Oleh karena itu, dalam pembelajaran dikelas guru harus mampu 

menggunakan metode maupun strategi pembelajaran untuk menyampaikan 

materi dengan baik. Agar peserta didik dapat dengan mudah memahami materi 

yang di sampaikan oleh guru baik abstrak maupun konkrit.  

Di SD Negeri Pangonan 01  Kec. Tlogowungu Kab. Pati, guru belum 

menggunakan strategi, pendekatan ataupun metode yang bervariasi untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. Guru mengajar dengan metode 

konvensional yaitu metode ceramah yang mementingkan materi dan 

mengharapkan peserta didik duduk, diam, mendengarkan, mencatat dan 

menghafal. Kegiatan Belajar Mengajar menjadi monoton dan kurang menarik 

perhatian peserta didik.  

Kondisi seperti itu tidak akan  meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam memahami konsep-konsep IPA yang bersifat abstrak. Pembelajaran di 

kelas yang selama ini berlangsung peserta didik masih kurang aktif dalam hal 

bertanya maupun menjawab, dikarenakan kurang termotivasi untuk belajar 

IPA. Hal tersebut dapat diketahui bedasarkan hasil ulangan harian IPA peserta 

didik kelas IV semester II yang belum mencapai KKM yaitu 6,3. Sedangkan 

nilai rata-rata peserta didik adalah 4,3 dengan jumlah 18 peserta didik. Kondisi 

tersebut tidak dapat dibiarkan, karena akan menghambat proses pembelajaran 

dan hasil belajar anak didik menjadi rendah. 

Proses pembelajaran di kelas sangat memperngaruhi hasil belajar 

peserta didik. Masalah tersebut harus segera diatasi dengan menggunakan 

metode-metode pembelajaran yang sesuai dan menarik bagi peserta didik. 

Peserta didik akan suka dan termotivasi untuk belajar apabila hal-hal yang 

dipelajari mengandung makna tertentu baginya. Pelajaran akan bermakna bagi 

peserta didik jika guru berusaha menghubungkannya dengan pengalaman 

masa lampau, atau pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya (Oemar 

Hamalik 2008 : 157). 

Upaya yang diperkirakan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada pelajaran IPA adalah dengan menggunakan metode demonstrasi. 

Metode ini termasuk metode yang paling sederhana dibanding dengan metode 
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lainnya. Guru mendemonstrasikan/ memperlihatkan suatu proses, peristiwa, 

cara kerja suatu alat dan lain-lain kepada peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengadakan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penggunaan Metode Demonstrasi 

Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Pangonan 01 Tlogowungu Pati Tahun Ajaran 

2012/2013.” 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas timbul permaslahan yakni : 

1. Peserta didik kurang mampu memahami materi. 

2. Kurangnya penggunaan pendekatan, metode dan strategi yang baik dalam 

proses pembelajaran. 

3. Pemahaman materi IPA peserta didik yang masih rendah. 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan hasil belajar peserta didik Kelas IV SD Negeri Pangonan 01 

Tlogowungu Pati Tahun Ajaran 2012/2013 dalam pembelajaran IPA . 

2. Meningkatkan keaktifan peserta didik Kelas IV SD Negeri Pangonan 01 

Tlogowungu Pati Tahun Ajaran 2012/2013 dalam pembelajaran IPA. 

 

KAJIAN TEORI 

Belajar dan Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan atau proses yang bertujuan untuk 

melakukan perubahan perilaku yang tewujud secara konkret maupun 

nonkonkret melalui aktivitas-aktivitas tertentu. Hasil belajar dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar pencapaian bentuk perubahan perilaku 

yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari 

proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu.  

Pengertian IPA 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, IPA adlah ilmu yang 

mempelajari tentang gejala alam dan isinya. Secara sederhana IPA adalah 
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kumpulan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam (Tim IAD 

MKU UMS dan Tim MUP, 2008 : 21) 

Metode Demonstrasi 

Pengertian metode demonstrasi yang dimaksud ialah metode 

mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu 

pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya atau 

bekerjanya suatu proses atau langkah-langkah kerja dari suatu alat atau 

instrumen tertentu kepada siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting (tempat) penelitian 

Kelas IV SD Negeri Pangonan 01 Kecamatan Tlogowungu 

Kabupaten Pati tahun ajaran 2011/2013 . 

Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Pangonan 01 

Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tahun ajaran 2011/2013. Denga 

jumlah 18 siswa terdiri dari 8 siswa putra dan 10 siswa putri dan guru kelas 

IV. 

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didi pada 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi. 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Metode observasi 

adalah metode untuk mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan 

dengan sengaja, teliti dan sistematis (Syaiful Bahri Djamarah, 2008 : 5). 

2. Dokumen 

Dokumen disini dikaji melalui RPP, silabus, hasil karya siswa, 

arsip dan lembar kerja. Dokumen disini untuk memperoleh data dari 

penelitian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik mengikuti 

pelajaran IPA dengan metode demonstrasi. 
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3. Tes 

Tes adalah suatu alat yang di dalamnya berisi sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus 

dikerjakan (Syaiful Bahri Djamarah, 2009 : 8).  

4. Wawancara 

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang lebih rinci 

dan untuk melengkapi data hasil observasi. Metode wawancara adalah 

untuk mengungkap data yang berkaitan dengan sikap, pendapat atau 

wawasan (Stringer, 2004 : 67). 

Validitas data 

Untuk mengetahui dan mnentukan cara-cara tepat untuk 

mengembangkan validitas data yang diperoleh. Adapun cara yang digunakan 

yakni : trianggulasi data, trianggulasi metode. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan cara membandingkan hasil belajar peserta didik sebelum tindakan 

dengan hasil belajar peserta didik pada tiap siklus. Dalam menganalisis data 

digunakan beberapa rumus sebagai berikut : 

a. Data Hasil Evaluasi  

Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, digunakan daftar 

nilai kognitif. Hasil evaluasi peserta didik diperoleh dari nilai tes akhir 

setiap siklus. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan menghitung ketuntasan individu dan prosentase 

ketuntasan klasikal. 

1) Ketuntasan individu 

Ketuntasan belajar individu untuk mengetahui hasil belajar 

setiap peserta didik. Dengan indikator keberhasialan peserta didik 

dikatakan tuntas belajar jika peserta didik memperoleh nilai sesuai 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 6,3.  

2) Ketuntasan klasikal 
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Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, digunakan 

daftar nilai kognitif. Dengan ketuntasan belajar klasikal dinyatakan 

berhasil jika prosentase peserta didik memperoleh nilai sesuai dengan 

Kriteria  Ketuntasan Minimal (KKM) 6,3 dan sekurang-kurangnya 

75% dari jumlah seluruh peserta didik di kelas (E.Mulyasa, 2005 : 

99). 

b. Data Hasil Observasi 

Data hasil observasi proses pembelajaran adalah dengan 

menghitung jumlah skor pengamatan dari penilaian lembar observasi 

afektif peserta didik, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 3) : 

%100´=
MaksimumSkor

didikpesertatotalSkorpersentaseNilai   

Indikator keberhasilan 

Dengan menggunakan metode Demonstrasidalam penelitian tindakan 

kelas ini ditetapkan indikator keberhasilan adalah sebagai   berikut : 

a. Peningkatan hasil belajar peserta didik Kelas IV SD N Pangonan 01 

Tlogowungu Pati pada mata pelajaran IPA yang ditandai pencapaian 

hasil tes 75%. 

b. Peningkatan keaktifan belajar peserta didik kelas IV SD N Pangonan 01 

Tlogowungu Pati pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan dengan 

metode Demonstrasi, ditandai dengan : 

1) Meningkatnya jumlah peserta didik yang bertanya. 

2) Semua peserta didik ikut terlibat aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar baik individu maupun kelompok yang ditandai dengan 

meningkatnya keaktifan 75% dari jumlah peserta didik. 

 

HASIL PENELITIAN 

Profil SDN Pangonan 01 

Profil SDN Pangonan 01 dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Nama Sekolah : SDN Pangonan 01 
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b. Alamat sekolah : Ds. Gunungsari Rt. 03/Rw. 03 

1) Jalan : Jl. Tlogowungu – Gunungwungkal Km. 17,5 

2) Desa  : Gunungsari 

3) Kecamatan  : Tlogowungu 

4) Kabupaten  : Pati 

5) Provinsi : Jawa Tengah 

6) Kode Pos : 59161 

c. Status tanah  : Bersertifikat 

d. Daya Listrik  250 Volt 

Visi dan misi 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat sekolah yang cerdas, terampil, maju 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudi pekerti luhur yang 

dilandasi iman dan taqwa. 

b. Misi  

1) Membentuk masyarakat sekolah yang intelegensi dengan 

mengembangkan pembelajaran PAKEM. 

2) Menumbuhkan semangat untuk meniongkatkan kompetensi akdemik 

dan non akademik. 

3) Membatu dan mendorong siswa untuk mengenali, memahami, 

menghayati, tentang diri sendiri secara optimal. 

4) Memfasilitasi kompetensi siswa. 

5) Membentuk masyarakat sekolah yang gemar IPTEK. 

Diskripsi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada hari kamis tanggal 

7 Juli 2012 terdapat beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Peserta didik kurang begitu antusias selama pembelajaran berlangsung  

2. Guru kurang menggunakan metode maupun strategi pembelajaran yang 

menyenangkan. 

3. Guru masih menggunakan metode konvensional. 
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4. Kegiatan belajar mengajar masih monoton, sehingga kurang menarik 

perhatian siswa. 

Dari beberapa masalah diatas, maka hasil belajar siswa SDN Pangonan 

01 masih rendah. Hal ini, disebabkan karena kurangnya penggunaan metode 

maupun strategi yang menyenangkan bagi peserta didik. Selain pembelajaran 

pun siswa kurang begitu antusias. Kendala inilah yang harus dibahas agar 

peserta didik antusias dalam pembelajaran, khususnya mata pelajara IPA. 

Agar hasil belajar siswa dalam pembelajaran maningkat. 

Untuk meningkatkan para siswa, maka perlu dikembangkan metode 

yang tepat, sehinggak dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Pangonan 01. Adapun metode yang dipilih adalah metode demonstrasi dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1. Perhatian anak didik dapat dipusatkan, dan titik berat yang dianggap 

penting oleh guru dapat diamati. 

2. Perhatian anak didik akan lebih terpusat pada apa yang didemonstrasikan, 

jadi proses anak didik akan lebih terarah dan akan mengurangi perhatian 

anak didik kepada masalah lain. 

3. Dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses belajar. 

4. Dapat menambah pengalaman anak didik. 

5. Bisa membantu siswa ingat lebih lama tentang materi yang di sampaikan. 

6. Dapat mengurangi kesalah pahaman karena pengajaran lebih jelas dan 

kongkrit. 

7. Dapat menjawab semua masalah yang timbul di dalam pikiran setiap siswa 

karena ikut serta berperan secara langsung. 

Berdasarkan observasi awal di dapat informasi hasil belajar IPA dari 

18 siswa yang tuntas belajar adalah 8 siswa atau hanya 44,4% dan 10 siswa 

atau 55,5% belum tuntas.Hal ini menunjukkan kegagalan dalam pembelajaran. 

Selain itu juga disebabkan karena kurangnya siswa dalam mengikuti 

pembelajaran secara antusias. Sebagamana di tunjukan dala tabel di bawah   

ini : 
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dadtar nilai pra siklus 

No Nama Skor 
awal Tuntas Tidak 

tuntas 
1 Eka Agung P.O 55  √ 
2 Endang Setyaningseh 60  √ 
3 Hambali 50  √ 
4 Laila Zumrotus Sholikhah 70 √  
5 Liana Safitri 65 √  
6 M. Hanan supriyo 50  √ 
7 M. Nurhadi 55  √ 
8 Pina Dian Parwati 40  √ 
9 Sofiah Nor Qomariyah 45  √ 
10 Sri Lestari 60 √  
11 Titik Susanti 70 √  
12 Toni Wuriyanto 70 √  
13 Wagito 50  √ 
14 Winarti 60 √  
15 Yenik Sulistyaning 30  √ 
16 Yunarti 45  √ 
17 Alfin Ubaidillah 60 √  
18 Adelino Al Syahdira 60 √  
Jumlah Skor 495 8 10 
Nilai rata-rata 27,5  
Nilai Tertinggi 70 
Presentase ketuntasan 44,4 % 
Presentase tidak tuntas 55,6 % 

 

Hasil Penelitian 

1. Deskripsi siklus I 

Pada siklus II suasana pembelajaran si kelas sudah membaik, 

komunikasi guru dan siswa juga terjalin dengan baik. Perhatian siswa 

sudah terfokus pada penjelasan guru sehingga siswa dapat 

memahami/menerima materi dengan baik. Hasil pelaksanaan tindakan 

siklus II telah mengalami peningkatan dibanding pelaksanaan tindakan 

siklus I. 

Pemahaman siswa juga mengalami peningkatan. Peningkatan 

tersebut terlihat dari hasil belajar siswa, yakni dari nilai tes akhir siswa. 
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Nilai Hasil tes akhir siklus II 

No Nama Skor 
awal Tuntas Tidak 

tuntas 
1 Eka Agung P.O 90 √  
2 Endang Setyaningseh 80 √  
3 Hambali 65 √  
4 Laila Zumrotus Sholikhah 90 √  
5 Liana Safitri 90 √  
6 M. Hanan supriyo 85 √  
7 M. Nurhadi 70 √  
8 Pina Dian Parwati 75 √  
9 Sofiah Nor Qomariyah 55  √ 
10 Sri Lestari 65 √  
11 Titik Susanti 75 √ 
12 Toni Wuriyanto 80 √ 
13 Wagito 90 √ 
14 Winarti 75 √  
15 Yenik Sulistyaning 80 √  
16 Yunarti 73 √  
17 Alfin Ubaidillah 80 √  
18 Adelino Al Syahdira 50  √ 

Jumlah Skor 1363 16 2 
Jumlah Skor Rata-rata 75,72  
Skor Maksimal 90  
Persentase (%)  

78,62% 52,5% 
 

Berdasarkan hasil nilai tes akhir siswa siklus II diperoleh hasil 

16 siswa telah memenuhi batas ketercapaian KKm (>63). Sehingga 

diperoleh presentase pencapaian KKM hasil belajar 78,62% dan masih 

ada 2 siswa atau 52,5% siswa belum mencapai KKM. 

Data tersebut menunjukan bahwa keaktifan dan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan dibandingkan siklus I dan telah 

mencapai target indikator keberhasilan. Sehingga tindakan kelas 

berhenti pada siklus II karena pada siklus II proses penelitian telah 

mencapai indikator keberhasilan yag direncanakan. 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan dari hasil penelitian diperoleh analisis data hasil 

penelitian dari kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas serta kepala 

sekolah. Hasil diskusi dan dialog memberikan dorongan kepada guru kelas 

untuk melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada pelajaran IPA. 

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, guru selalu 

melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan pada proses pembelajaran 

sebelum diadakan penelitian, pembelajaran masih monoton, konvensional, 

siswa kurang antusias dan guru kurang menggunakan metode yang 

menyenangkan bagi siswa. Tindakan yang dilakuakan guru kelas dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA adalah dengan 

metode demonstrasi. Tujuannya adlah membantu peserta didik meningkatkan 

hasil belajar. Adapun peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini : 

Daftar nilai tes akhir sebelum dan sesudah tindakan. 

No Nama siswa Pra 
siklus Siklus I Siklus II 

1 Eka Agung P.O 55 55 90 
2 Endang Setyaningseh 60 65 80 
3 Hambali 50 50 65 
4 Laila Zumrotus Sholikhah 70 70 90 
5 Liana Safitri 65 65 90 
6 M. Hanan supriyo 50 65 85 
7 M. Nurhadi 55 55 70 
8 Pina Dian Parwati 40 65 75 
9 Sofiah Nor Qomariyah 45 65 55 
10 Sri Lestari 60 60 65 
11 Titik Susanti 70 70 75 
12 Toni Wuriyanto 70 70 80 
13 Wagito 50 50 90 
14 Winarti 60 60 75 
15 Yenik Sulistyaning 30 30 80 
16 Yunarti 45 45 73 
17 Alfin Ubaidillah 60 60 80 
18 Adelino Al Syahdira 60 60 50 
 Jumlah Skor 495 1063 1363 
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 Nilai rata-rata 27,5 59,05 75,72 
 Nilai Tertinggi 70 70 90 
 Siswa yang tuntas 8 9 16 
 presentase 13,12 % 66,44% 78,62% 

 
Gambat. Grafik hasil nilai tes akhir siswa sebelum dan sesudah 

tindakan 

Dari data di atas menunjukan peningkatan hasil belajar sebelum dan 

sesudah  menggunakan metode demonstrasi. 

Metode demonstrasi mempunyai pengertian penggunaan peraga untuk 

memperjelas suatu pengertian alat tertentu kepada siswa. Dengan 

menggunakan metode demonstrasi siswa lebih antusias. Dan ternyata terbukti 

dengan hasil belajar pada tes akhir yang ditunjukan siswa pada tiap siklus 

mengalami peningkatan. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas mendukung 

diterimanya hipotesis, bahwa dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA kelas IV SDN Pangonan 01. 

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI-IMPLIKASI 

Keismpulan 

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat di 

simpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar IPA memlaui penggunaan 

metode demonstrasi pada siswa kelas IV SDN Pangonan 01. 

Peningkatan hasil belajar siswa ditunjukan dengan adanya peningkatan 

jumlah siswa yang mencapai KKM >63, adalah sebagai berikut : 
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1. Pada siklus I, siswa yang mencapai KKM adalah 9 dari 18 siswa 

(13,12%). 

2. Pada siklus II, siswa yang mencapai KKM adalah 16 siswa dari 18 siswa 

(78,62%). 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode 

demonstrasi. Maka diajukan saran sebagai berikut : 

1. Kepada kepala sekolah  

a. Kepala sekolah hendaknya mengadakan sosialisasi tentang 

pembelajaran demonstrasi. 

b. Kepala sekolah hendaknya mengadakan pelatihan-pelatihan lebih 

efektif tentang metode demonstrasi. 

c. Kepala sekolah hendaknya mengadakan bimbingan kepada siswa 

melalui guru yang bersangkutan pada jam tambahan, serta 

memperhatikan kesejahteraan guru untuk menunjang kegiatan 

bimbingan tersebut.  

2. Kepada guru kelas 

a. Guru hendaknya menggunakan metode demonstrasi untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA. 

b. Sebagai masukan guru untuk memilih pendekatan dan metode 

pembelajaran yang tepat. 

c. Guru perlu memberikan perhatian khusus pada siswa yang belum 

mencapai KKM dalam pembelajaran IPA. 

3. Peneliti berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada maslah yang sama, 

diharpkan agar bisa lebih mengembangkan penelitian ini dan 

melaksanakan perbandingan hingga hasil belajar dapat meningkat melalui 

metode inovatif. Hal ini, dilaksanakan supaya proses pembelajaran di 

sekolah menjadi menyenangkan pada siswa. 
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