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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar 

matematika kompetensi dasar luas jajargenjang dan segitiga siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Sedayu dengan pembelajaran metode demonstrasi. Bentuk penelitian 

ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model siklus. Tiap 

siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Sebagai samplingnya adalah siswa kelas IV SD Negeri 

01 Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 40 

siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, pencatatan 

arsip, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 

analisis interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, sajian 

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa, ada peningkatan kemampuan belajar matematika 

tentang luas jajar genjang dan segitiga setelah diadakan tindakan kelas dengan 

penerapan pembelajaran metode demonstrasi. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya hasil belajar pada setiap siklusnya. Pada pra siklus niai rata-rata 

siswa 57,50 mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 69,25 dan pada siklus 

II mencapai 82,75. Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa 

pembelajaran matematika dengan penerapan pembelajaran metode demonstrasi 

dapat meningkatkan kemampuan belajar matematika kompetensi dasar luas 

jajargenjang dan segitiga pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Sedayu Kecamatan 

Jumantono Kabupaten Karanganyar. 

 

Kata kunci : pemahaman belajar, metode demonstrasi. 
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PENDAHULUAN 

Kualitas pembelajaran siswa saat ini sungguh sangat memprihatinkan, 

terutama pada mata pelajaran tertentu seperti pelajaran Matematika. Kondisi 

semacam ini sungguh ironis, Banyak guru yang menerapkan metode ceramah 

untuk semua indikator pembelajaran karena materi pembelajaran yang harus 

selesai diajarkan dalam waktu tertentu. Jika peserta didik hanya mendengarkan 

penjelasan guru kemudian menghafalkan, maka matematika hanya akan menjadi 

suatu cerita tentang pelajaran matematika  saja karena informasi yang direspon 

otak peserta didik hanya akan masuk dalam memori jangka pendek, Dalam waktu 

yang tidak lama peserta didik akan segera lupa pada konsep – konsep yang 

diajarkan guru. Hal ini sesuai pepatah saya dengar saya lupa saya lihat saya ingat, 

saya mengalami saya mengerti (Prabowo 2000:15). 

Oleh sebab itu, agar hasil pemahaman belajar dapat efektif seharusnya 

peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dengan semua inderanya. 

Rendahnya penguasaan pemahaman Peserta didik antara lain disebabkan oleh 

pendekatan belajar dan penggunaan metode yang tidak tepat, tidak digunakan alat 

peraga yang lain – lain yang akhirnya akan mempengarui motifasi peserta didik 

dalam belajar. Dari hasil studi awal diperoleh data bahwa dari 40 siswa yang 

mengikuti tes formatif, ternyata hanya 18 siswa yang dapat belajar tuntas atau 

sekitar 45 %. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui rendahnya pemahaman 

belajar siswa antara lain minat belajar siswa masih sangat rendah. Ketika bekerja 

dalam kelompok dapat diamati bahwa kerjasama antar siswa, rendah. Di sisi lain, 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah kurang dapat dimanfaatkan dengan baik, 

sehingga daya serap siswa terhadap materi pelajaran kurang maksimal. Hal ini 

disebabkan konsep – konsep Matematika yang dilakukan secara abstrak dan 

hafalan.  

Berdasarkan paparan di atas, mendorong penulis untuk mengambil judul 

skripsi “Peningkatan kemampuan memahami luas jajar genjang dan segitiga 

dengan metode demonstrasi dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas IV 

SD Negeri 01 Sedayu, Jumantono, Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.” 
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METODE PENELITIAN 

A. Seting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian ini adalah SD Negeri 01 Sedayu, Jumantono, 

Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama 3 bulan 

dimulai pada bulan Oktober  sampai dengan Desember, karena pada 

bulan- bulan tersebut pembelajaran aktif sehingga memudahkan dalam 

melakukan penelitian.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas IV, dengan jumah siswa 40 

anak. Mata pelajaran Matematika pokok bahasan tentang luas jajargenjang dan 

segitiga, semester I, tahun pelajaran 2012/2013. Adapun daftar nama siswa 

sebagai berikut :  

 Objek dari penelitian ini adalah pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan metode Demonstrasi. 

C. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam peningkatan hasil 

belajar siswa melalui metode demonstrasi dalam pembelajaran metamatika 

kelas IV SDN 01 Sedayu menggunakan metode Siklus. Metode siklus 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Zainal Aqib, 2007 : 31) 

Keterangan : 

D. Jenis Penelitian  

  Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dan mengacu pada 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Kemmis & Tagrat (dalam Budhi Setiawan, 

2008: 3) menyatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif yang dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dan bertujuan 

untuk memperbaiki pekerjaan, memahami pekerjaan, serta situasi di mana 

pekerjaan ini dilakukan. Lebih lanjut, menurut Ebbut (dalam Kasihani 

Kasbolah, 2001: 9) mengatakan PTK merupakan studi yang sistematis yang 

dilakukan dalam upaya memperbaiki praktik-praktik dalam pendidikan 

dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari tindakan tersebut.  

 Model tersebut  berupa serangkaian digambarkan dalam bentuk spiral. 

Setiap langkah terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan (Planning), 

pelaksanaan tindakan (Acting), pengamatan (Observing), dan refleksi 

(Reflecting). Berikut ini adalah visualisasi tahap-tahap tersebut: 

E. Sumber Data Penelitian  

Ada dua sumber data  yang dijadikan sebagai sasaran. Sumber data 

tersebut meliputi: 

Identifikasi Masalah 

Perencanaan 

Pelaksanaan Siklus I Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Siklus II Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 
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1. Tempat dan peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, 

yaitu kegiatan pembelajaran matematika  yang berlangsung di dalam kelas 

IV SD N 01 Sedayu Jumantono. 

2. Informan, penelitian ini adalah guru kelas IV  dan siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Sedayu Jumantono. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi 

langsung dan partisipatif agar hasilnya subyektif mungkin. Observasi 

langsung ( direct observation), yaitu observasi yang dilakukan tanpa 

perantara (secara langsung) terhadap objek yang diteliti. Sedangkan 

observasi partisipatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut 

ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. 

Observasi ini dilakukan pada kelas IV SD Negeri 01 Sedayu, Jumantono, 

Karanganyar untuk mengetahui minat dan perhatiannya selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Pencatatan arsip dan dokumentasi 

a. Arsip 

1) Kurikulum KTSP tentang ruang lingkup materi, tujuan, kompetensi 

dasar, hasil belajar, indikator, dan materi pokok kelas IV. 

2) Silabus tentang alokasi waktu dan tema yang diajarkan. 

b. Dokumen 

Berupa nilai formatif untuk mengetahui peningkatan data tentang hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. 

c. Tes 

Tes hasil belajar untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

setelah dilakukakan tindakan. 
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan : 

1. Pengamatan tindakan observasi partisipan,  dilakukan sebelum, selama, 

dan sesudah siklus penelitian berlangsung  untuk mengetahui 

perkembangan pembelajaran Matematika yang dilakukan oleh guru dan 

siswa. Pengamatan difokuskan pada kemampuan guru mengelola kelas, 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, menumbuhkan keaktifan 

siswa, serta kemampuan memanfaatkan pembelajaran. Pengamatan 

difokuskan juga pada keaktifan siswa mengikuti proses pembelajaran, 

minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran Matematika. serta 

kemampuan siswa dalam penguasaan materi luas jajargenjang dan 

segitiga. 

2. Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui perkembangan atau 

keberhasilan pelaksanaan tindakan. Tes diberikan kepada siswa dalam 

bentuk soal essay. Soal diarahkan seputar unjuk kinerja pembelajaran 

Matematika. Adapun bentuk tes yang dilakukan adalah: 

a) Mengunakan bentuk Pre tes yaitu tes yang diberikan kepada siswa 

sebelum diadakan  pembelajaran dengan menggunakan model 

penerapan metode demonstrasi. 

b) Mengunakan bentuk Pos tes yaitu tes yang diberikan kepada siswa 

setelah diadakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran metode demonstrasi. 

H. Indikator Kinerja 

Peneliti mengharapkan dalam penggunaan metode Demonstrasi  dapat 

memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan pembelajaran, 

peningkatan kemampuan guru, penggunaan bahan ajar lainnya. Sehingga 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara konvensional, berubah 

menjadi suatu kegiatan dua arah. Guru memberikan stimulus dan siswa 

merespon stimulus tersebut, dengan kata lain,adanya interaksi antara guru 

dengan murid dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang tadinya kurang aktif 
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menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti menjawab pertanyaan 

guru secara baik, memperhatikan penyampaian materi dari guru dan berani 

tampil di depan kelas untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. 

I. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif antara 

lain : pengumpulan data sajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi). Yang mencakup beberapa langkah antara lain : 

1. Melakukan analisis awal bila data yang di dapat di kelas sudah cukup, 

maka dapat dikumpulkan. 

2. Mengembangkan bentuk sajian data yang berguna untuk penelitian lanjut. 

3. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar kasus. 

Melakukan kesimpulan, pengayaan dan pendalaman data apabila dalam 

persiapan analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau 

kurang jelas, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara terfokus. 

4. Melakukan analisis dikembangkan struktur sajian datanya bagi susunan 

laporan. 

5. Merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian. 

6. Menrumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan 

saran dalam laporan akhir penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

HASIL PENELITIAN 

Dari hasil pengamatan diatas menunjukkan peningkatan dan keberhasilan 

yang signifikan. Signifikansi ini dapat terealisasi karena adanya perubahan ke 

arah meningkat yang diterapkan pada: 

1. Rencana pada siklus I kesiapan siswa kurang optimal, namun pada siklus II 

siswa sudah benar-benar siap, didukung pengalaman  hasil siklus I. 

2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II berubah-ubah ( klasikal, 

kelompok , demontrasi, unjuk kerja )  

3. Hasil pengamatan dari pengamat/ observer menunjukkan keterlibatan siswa 

pada siklus II jauh lebih maksimal daripada siklus I. 

4. Hasil akhir yang berupa nilai evaluasi menunjukkan peningkatan yang 

menggembirakan yaitu: 

a. Pra-Siklus  meningkat 12 yaitu sebelum siklus nilai rata-rata 57,50 setelah 

siklus I meningkat menjadi 69,25 

b. Siklus II meningkat 13 yaitu sebelum siklus I nilai rata-rata 69,25 setelah 

siklus II meningkat menjadi 82,75 

5. Penyebab peningkatan tersebut antara lain: 

a. Siswa  

1) Keterlibatan siswa dari klasikal menjadi kelompok  

2) Proses pembelajaran pada siklus I sebagai pengalaman berulang 

3) Siswa lebih mengenal pembelajaran dengan metode demontrasi 

b. Guru 

 Guru berubah peran, yaitu sebagai  fasilitator 

c. Metode 

1) Pemilihan media tembang macapat yang divariasikan dengan metode 

ceramah, metode diskusi 

2) Dalam proses pembelajaran diskusi klasikal kombinasikan dengan  

diskusi  kelompok 
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d. Pengamatan/ observasi 

   Pengamatan/ observasi dilakukan oleh pengamat/ observer teman 

sejawat   dengan cara menyeluruh, artinya aspek yang diamati dan dinilai 

meliputi: 

1) Rencana pelaksanaan pembelajaran 

2) Kegiatan guru 

3) Kegiatan siswa 

e. Refleksi 

1) Kelemahan pada siklus sebelumnya berusaha ditekan pada siklus 

berikutnya 

2) Kekuatan pada siklus sebelumnya dipertahankan dan ditingkatkan 

pada siklus berikutnya 

3) Kekuatan atau kelemahan guru menjadi bahan pertimbangan pada 

proses pembelajaran berikutnya untuk mencapai ketuntasan 

pembelajaran yang maksimal. 

6. Berdasarkan kerjasama yang baik dengan teman sejawat, pembelajaran yang 

dilaksanakan pada siklus I dan siklus II menunjukkan peningkatan perolehan 

nilai akhir hasil evaluasi. Terbukti 5 siswa mendapat nilai 75 dan 22 siswa 

dari 40 siswa yang mendapat nilai 80 setelah akhir pembelajaran pada siklus 

II mendapat nilai 85 sebanyak 6 anak, nilai 90 sebanyak 4  anak dan nilai 100 

sebanyak 3 anak. Dalam penyampaian materi pembelajaran guru 

memperbaiki metode dan strategi pembelajaran. 

7. Prosentase nilai Pelajaran matematika  sebelum siklus 57,50 %. 

Prosentase nilai Pelajaran matematika setelah siklus I. 69,25  % 

Prosentase Pelajaran matematika setelah siklus II. 82,75 % 

Perbaikan pembelajaran yang terjadi adalah: 

a) Memadukan berbagai metode (ceramah, diskusi, demontrasi, unjuk kerja ) 

b) Memadukan strategi pembelajaran klasikal dengan diskusi kelompok kecil, 

tiap kelompok beranggota 5 anak  

c) Keterlibatan siswa lebih maksimal 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah  

hasil pemahaman siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan mereka 

sendiri cenderung meningkat ( kerja kelompok, respon terhadap pertanyaan 

guru atau teman, dan mengerjakan tugas ). Dengan adanya peningkatan 

pemahaman belajar tersebut, maka akan berakibat terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa itu sendiri pada pembelajaran matematika pada siswa kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 01 Sedayu pokok bahasan luas jajar genjang dan 

segitga mengalami peningkatan yang signifikan melalui penerapan metode 

demonstrasi 

B. Saran  

Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan kepada kepala sekolah atau 

guru tentang hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengubah model mengajar yang selama ini masih didominasi guru ( guru 

lebih aktif dari pada siswa ) menyebabkan daya kreatifitas dan aktifitas 

siswa berkurang sehingga mereka merasa jemu dan bahkan menimbulkan 

persepsi bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, sudah diganti 

teknik pembelajaran yang mengedepankan student center yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti metode demonstrasi. 

2. Dengan keberhasilan metode demonstrasi, tentunya bisa dikembangkan 

dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi dan kebutuhan anak pada mata pelajaran matematika. 
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