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ABSTRAK 

PENINGKATAN KREATIVITAS DALAM MENYELIDIKI              

PERUBAHAN SIFAT BENDA MELALUI PENERAPAN                              

METODE DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS 5                                                                                                                                                                                                     

SD N 04 WONOREJO JATIYOSO                                                                                 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

AZMINUDIN LATIF, A54A100070, Program Sarjana Kependidikan bagi Guru 

dalam Jabatan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dalam menyelidiki 

perubahan sifat benda melalui penerapan metode demonstrasi pada siswa kelas 5 

SD N 04 Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2012/2013. Kondisi awal kreativitas siswa kelas 5 dalam proses 

pembelajaran sulit ditingkatkan, hal ini disebabkan oleh penerapan metode 

pembelajaran yang kurang sesuai. Untuk itu guru mengadakan penelitian melalui 

metode demonstrasi agar kreativitas siswa dalam proses pembelajaran IPA 

khususnya dalam menyelidiki perubahan sifat benda dapat ditingkatkan. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD N 04  Wonorejo yang berjumlah 14 anak. 

Prosedur penelitian ini melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi, pada tahap pelaksanaan mencakup 2 siklus. Analisis hasil 

penelitian ini memaparkan kondisi siswa saat proses pembelajaran yang mengacu 

pada langkah-langkah metode demonstrasi, setiap langkah dijabarkan dan 

digambarkan dengan mencari dan mengamati ciri-ciri kreativitas siswa. Hasil 

dari pengamatan siklus I dibandingkan dengan hasil pengamatan pada kondisi 

awal kreativitas siswa, selanjutnya hasil pengamatan kreativitas siswa siklus I 

dibandingkan dengan siklus II. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kreativitas siswa dalam menyelidiki perubahan sifat benda sebelum penerapan 

metode demonstrasi sebanyak 15,1%, setelah dilaksanakan tindakan dengan 

penerapan metode demonstrasi pada siklus I kreativitas siswa meningkat menjadi 

68,4 % dan mengalami peningkatan pula pada siklus II menjadi 85,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka hipotesis yang menyatakan bahwa diduga 

dengan menerapkan metode demonstrasi dapat meningkatkan kreativitas dalam 

menyelidiki perubahan sifat benda pada siswa kelas 5 SD N 04 Wonorejo 

Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013, 

terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 

Kata kunci : Kreativitas, Metode Demonstrasi 

       Surakarta, 27 Desember 2012

            Penulis 

                         

                                                                                                  

Azminudin Latif 



PENDAHULUAN 

Kreativitas siswa kelas 5 SD Negeri 04 Wonorejo khususnya pada 

kompetensi dasar menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat 

benda baik sementara maupun tetap dapat dikatakan kurang, dari 14 siswa 

hanya 2 siswa saja yang kreatif atau hanya 15.1%. Hal ini ditunjukkan dengan 

minimnya siswa bertanya dan tidak adanya gagasan atau pendapat dari siswa 

bila guru memberi umpan dalam proses pembelajaran.  

Kondisi siswa yang kurang kreatif tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang paling 

berpengaruh adalah kurang sesuainya metode pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru pada  kompetensi dasar menyimpulkan hasil penyelidikan tentang 

perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap. Bisa dikatakan metode 

yang digunakan terlalu berfokus kepada guru dan hanya menggunakan 

metode ceramah saja sehingga mengakibatkan kebosanaan pada siswa. 

Demikian juga kurangnya pemanfaatan benda-benda yang ada di lingkungan 

sekolah, sebagai benda uji yang menunjang kompetensi dasar pada mata 

pelajaran IPA. Proses-proses perubahan sifat suatu benda dalam kehidupan 

sehari-hari yang kadang sudah dilihat dan diketahui siswa tidak dimanfaatkan 

sebagai contoh-contoh nyata yang merupakan bagian dari materi pelajaran 

tersebut. 

Penerapan metode yang kurang sesuai dan membosankan tersebut 

haruslah segera dievaluasi. Metode yang dapat memanfaatkan benda-benda 

sekitar sebagai benda uji dan menyelidiki proses perubahan sifatnya sangatlah 

menunjang dalam penumbuhan kreativitas siswa. Metode demonstrasi adalah 

salah satu metode yang dianggap cocok untuk menumbuhkan kreativitas 

siswa melalui peragaan atau penyelidikan suatu benda yang ditemuinya 

sehari-hari sebelum terjadinya proses perubahan maupun setelah terjadi 

proses perubahan benda tersebut. Diharapkan siswa dapat mengemukakan 

pendapatnya dan menganalisisnya terhadap perubahan sifat benda. Menurut 



Hamzah (2007:51), manfaat metode pembelajaran demonstrasi ini ialah untuk 

mempermudah bagi siswa dalam memahami materi dan membangkitkan 

kreativitas siswa, serta mempermudah guru dalam menyampaikan materi. 

Demikian juga dapat dinyatakan bahwa dengan metode demonstrasi dapat 

menunjukkan proses terjadinya sesuatu khususnya dalam proses perubahan 

sifat benda. Manfaat yang lain yaitu memperdalam pemahaman dan lebih 

terkesannya siswa terhadap pelajaran sehingga membentuk pengertian dengan 

baik dan sempurna. Dalam demonstrasi, siswa dapat mengamati apa yang 

diperlihatkan guru atau siswa selama pelajaran berlangsung. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dalam 

menyelidiki perubahan sifat benda melalui penerapan metode demonstrasi 

pada siswa kelas 5 SD Negeri 04 Wonorejo Jatiyoso Tahun Pelajaran 

2012/2013 untuk mata pelajaran IPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 04 Wonorejo Kecamatan 

Jatiyoso, tepatnya di ruang kelas 5.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober, Nopember dan 

Desember  tahun 2012 semester pertama Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Adapun tahap pelaksanaan siklus dalam penelitian ini dilaksanakan pada: 

a. Siklus I dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 30 Nopember 2012 

b. Siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 

 

B. Subyek Penelitian 

1. Siswa 

Subyek penelitian yang dipilih adalah siswa kelas 5 SD Negeri 04 

Wonorejo yang berjumlah 14 anak dengan jumlah siswa laki-laki 7 anak 

dan siswa perempuan 7 anak.  

2. Guru 

Selain siswa, subjek yang diteliti lainnya adalah guru kelas 5 SD 

Negeri 04 Wonorejo sebagai peneliti dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini.    

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini meliputi 2 variabel yaitu variabel terikat atau Y dan variabel 

bebas atau X. Adapun sebagai variabel terikat adalah kreativitas siswa dalam 

menyelidiki perubahan sifat benda, sedangkan variabel bebasnya adalah 

penerapan metode demonstrasi. 

 



D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Lembar Observasi, melalui pengamatan kreativitas siswa dan penerapan 

metode demonstrasi oleh guru dalam proses pembelajaran. 

2. Kuesioner / Angket, penyusunan lembar pertanyaan yang ditujukan kepada 

siswa untuk mencari tingkat kreativitas siswa dalam penerapan metode 

demonstrasi. 

3. Wawancara, pemberian pertanyaan kepada siswa setelah pembelajaran 

untuk mengetahui daya serap atau kesan terhadap penerapan metode 

demonstrasi. 

4. Dokumentasi, mencari data-data tertulis yang dibutuhkan baik dari siswa, 

guru maupun sekolahan. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas, analisis data dilakukan sejak awal sampai 

akhir pengumpulan data. Cara yang digunakan untuk menganalisis data-data 

tersebut yaitu dengan teknik analisis kritis deskriptif komparatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa dalam 

menyelidiki perubahan sifat benda sebelum penerapan metode demonstrasi 

sebanyak 15,1%, setelah dilaksanakan tindakan dengan penerapan metode 

demonstrasi pada siklus I kreativitas siswa meningkat menjadi 68,4 % dan 

mengalami peningkatan pula pada siklus II menjadi 85,7 %. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan kreativitas dalam 

menyelidiki perubahan sifat benda pada siswa kelas 5 SD N 04 Wonorejo, 

Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.  
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