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ABSTRAK

Nur Hidayah, Robiah. 2013. Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Metode
Demonstrasi Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 02 Sedayu
Jumantono Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi, Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Kependidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Dalam pelaksanaan pembelajaan guru harus dapat memilih dan menggunakan
metode yang tepat. Metode Demonstrasi sangat tepat untuk meningkatkan
keaktifan siswa khususnya pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah guru sendiri dan
siswa kelas IV SD Negeri 02 Sedayu, Jumantono, Karanganyar, yang berjumlah
29 siswa. Teknik Pengumpulan Data dengan metode observasi, dokumentasi,
wawancara, dan test.
Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui 2 siklus. Hasil penelitian mampu
menjawab rumusan masalah pada hipotesis yaitu Metode demonstrasi dapat
meningkatkan keaktifan siswa pada kelas IV pada mata pelajaran IPA SD Negeri
02 Sedayu Jumantono Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013
Hasil analisa data menunjukkan bahwa rata-rata hasil pre test siswa kurang
bersemangat dan antusias dalam pembelajaran IPA. Pengamatan  keaktifan
belajar  siswa  (1) sebelum menggunakan metode demonstrasi, pada  lembar
keaktifan pembelajaran  konvensional  menunjukkan  rata-rata 2,98 yang
mengindikasikan  masih  rendahnya  keaktifan  siswa, (2) setelah penggunaan
metode demonstrasi, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap keaktifan
belajar siswa yang pada siklus I, metode demonstrasi diterapkan belum
melibatkan secara aktif siswa, diperoleh rata-rata nilai aktifitas siswa 4,069, dan
pada siklus II, metode demonstrasi diterapkan dengan melibatkan siswa secara
aktif, diperoleh nilai rata-rata 4,345. Hal ini membuktikan bahwa metode
demonstrasi dalam pembelajaran IPA benar-benar berpengaruh pada
peningkatan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri 02 Sedayu, Kecamatan
Jumantono, Kabupaten Karanganyar.

Kata Kunci :  keaktifan, demonstrasi, meningkat



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia.

Pendidikan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas manusia. Oleh

karena itu, seiring dengan tuntutan perkembangan jaman yang juga menuntut

kualitas manusia selalu menjadi lebih baik, maka kualitas pendidikan juga

harus ditingkatkan.

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi sekarang ini telah mulai

diterapkan di lingkungan pendidikan Sekolah Dasar. Salah satunya adalah

mata pelajaran IPA.

Kurikulum yang digunakan pada Sekolah Dasar saat ini adalah

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Guru melaksanakan proses

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode ceramah konvensional,

ceramah bervariasi, dan penugasan.dan penugasan pada setiap akhir. Metode

yang diterapkan tersebut masih belum mampu membuat siswa bersemangat

dan berusaha aktif.

Berdasarkan fakta, daya tarik siswa kelas IV SDN 02 Sedayu

Jumantono terhadap pembelajaran mata pelajaran IPA masih kurang. hal

tersebut, dapat dilihat dari 29 siswa yang ada, hanya 13 anak saja yang aktif,

baik dalam bertanya, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat,

maupun mengajukan argumentasi. Sedangkan 16 siswa pasif atau tidak

menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran.

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis dalam penelitian ini

mengambil judul “UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA

MELALUI METODE DEMONSTRASI PADA MATA PELAJARAN IPA

KELAS IV SD NEGERI 02 SEDAYU JUMANTONO KARANGANYAR

TAHUN PELAJARAN 2012/2013”.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah-masalah yang ada, maka rumusan masalah yang

akan diteliti adalah “Apakah penggunaan Metode Demonstrasi dapat

meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri

02 Sedayu Jumantono Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk

meningkatkan keaktifan siswa setelah diterapkan metode Demonstrasi pada

mata pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 02 Sedayu Jumantono Karanganyar

Tahun Pelajaran 2012/2013

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti  mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat

bagi :

1. Bagi Sekolah :

a. Meningkatkan kualitas dan mutu sekolah

b. Menghasilkan peserta didik yang mempunyai kompetensi unggul

c. Menghasilkan lulusan peserta didik yang handal

d. Mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan

2. Bagi Guru :

a. Meningkatkan kompetensi kinerja guru

b. Mampu menggunakan metode pembelajaran yang tepat.

c. Mengembangkan kreatifitas guru

3. Bagi Siswa :

a. Meningkatkan  keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA

b. Mampu mengembangkan ilmu yang diperolehnya dalam

kehidupan sehari-hari.



METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

tempat yang digunakan sebagai penelitian dalam menerapkan metode

deminstrasi adalah SD Negeri 02 Sedayu, Jumantono, Karanganyar, Tahun

Pelajaran 2012/2013. Pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan

November sampai Desember semester I Tahun Pelajaran 2012/2013.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang menerapkan strategi pembelajaran Demonstrasi ini

termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), seperti yang diungkapkan

Suharjono sebagai berikut : Suharjono (2006: 9) Tujuan PTK adalah untuk

memecahkan permasalahan sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal

tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. PTK juga

bertujuan meningkatkan kegiatan nyata guru yang dilakukan. PTK juga

merupakan kegiatan nyata guru dalam mengembangkan profesionalnya. Pada

intinya PTK bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan

praktis dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas yang dialami

langsung dengan interaksi guru dengn siswa yang sedang belajar. PTK terdiri

dari empat rangkaian yang dilakukan dalam siklus berulang. Keempat siklus

tersebut yaitu ; (a) perencanaan (planning), (b) tindakan (action),  (c)

pengamatan (observing), (d) refleksi (reflekting)

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Saifudin Azwar :

2010, 34). Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah seluruh siswa

kelas IV  SDN 02 Sedayu Tahun 2012/2013, yang berjumlah 29 siswa yang

terdiri dari 13 siswa putra dan 16 siswa putri dengan guru sebagai peneliti.

Adapun objek dalam penelitian yaitu keaktifan siswa pada mata pelajaran

IPA.



D. Prosedur Penelitian

Penelitian  tindakan  kelas  dilaksanakan melalui proses pengkajian

berdaur terdiri dari 4 tahap, perencanaan, tindakan, observasi, merefleksi.

(Zainal Aqib : 2006, 30)

Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan prosedur penelitian sebagai

berikut :

1. Identifikasi masalah dan memeriksa lapangan

Pada langkah awal, peneliti mengamati sikap siswa dalam proses

pembelajaran IPA. Peneliti mencari keterangan dari guru kelas tentang

strategi pembelajaran IPA yang selama ini diterapkan. Setelah itu peneliti

mengadakan  pemeriksaan  lapangan dengan  melaksanakan pembelajaran

dengan metode ceramah dan tanya jawab, dengan maksud ingin

mengetahui situasi pembelajaran.

Untuk  mengetahui  hasil  dari  pemeriksaan  lapangan,  maka

peneliti mengadakan  pre  test  pada  pembelajaran  dengan  menggunakan

metode ceramah dan tanya jawab.

2. Merencanakan Tindakan

Setelah memperoleh data dari observasi lapangan, peneliti

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Membuat skenario pembelajaran

b. Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di

kelas.

c. Mempersiapkan instrument untuk merekam dan menganalisis data

mengenai proses dan hasil tindakan.

d. Melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk

menguji keterlaksanaan rancangan.

3. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan meliputi proses pengajaran

dengan ceramah dan proses pembelajaran dengan demonstrasi. Pada saat

yang bersamaan kegiatan ini juga disertai dengan kegiatan observasi dan

interprestasi serta diikuti dengan kegiatan refleksi.



4. Pengamatan Interprestasi/Observasi

Pada bagian pengamatan, peneliti melakukan perekaman data yang

meliputi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilakukannya

pengamatan adalah untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat

dievaluasi dan dijadikan landasan dalam melakukan refleksi. (Zainal Aqib

: 2006, 31).

Observasi terfokus pada penyelesaian masalah,  yaitu  melakukan

pengamatan  dan  pencatatan setiap  kejadian  penting di kelas yang

kemudian merekam dalam lembar observasi yang telah disiapkan.

5. Refleksi

Peneliti menganalisa dan merefleksi hasil tindakan dan

mendiskusikannya dengan  guru  kelas tentang bpembelajaran bidang studi

IPA serta  merespon  permasalahan  yang  baru muncul di luar

perencanaan untuk dilanjutkan pada siklus berikutnya.

E. Sumber Data

Data  penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliput i

1. Hasil pengamatan oleh peneliti  yang dicatat dalam lembar observasi.

2. Hasil wawancara dengan siswa.

3. Hasil penilaian keaktifan pada pembelajaran mata pelajaran IPA siswa

kelas IV SDN 02 Sedayu Jumantono Karanganyar sebelum pelaksanaan

tindakan PTK.

4. Hasil penilaian keaktifan pada pembelajaran mata pelajaran IPA siswa

kelas IV SDN 02 Sedayu Jumantono Karanganyar sesudah pelaksanaan

PTK.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

1. Teknik Observasi; Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan

mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti (Rubino Rubiyanto :

2011, 85). Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan



pengamatan kepada siswa dan pengisian lembar observasi yang dilakukan

oleh teman sejawat (guru) terhadap pelaksanaan pembelajaran yang

dilakukan.

Tiga  fase  esensial  dalam  mengobservasi  kelas  adalah  pertemuan

perencanaan,  observasi  kelas,  dan  diskusi  balikan (Rochiati Wiraatmaja

: 2007, 106). Begitu  juga  dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan

tiga  fase  dalam  mengobservasi  kelas, yaitu :

a. Fase Pertemuan Perencanaan; peneliti  menyajikan  dan mendiskusikan

rencana  pembelajaran  dengan  guru  kelas  IV  tentang bagaimana

penyajian  langkah  pembelajaran mata pelajaran IPA  yang  dilakukan

sebelumnya dan yang akan dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki

pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Fase Observasi Kelas; Observasi kelas dilakukan untuk melihat sejauh

mana penggunaan metode  demonstrasi  dalam meningkatkan keaktifan

belajar siswa kelas IV.

c. Fase Diskusi Balikan; Dari  hasil  observasi  kelas  peneliti  melakukan

diskusi  balikan dengan  pihak  partisipan.

2. Metode Wawancara; Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan

jalan Tanya jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya

secara lisan responden menjawab secara lisan pula (Rubino Rubiyanto :

2011, 83). Dalam metode wawancara ini, peneliti membawa  sederetan

pertanyaan  kepada  informan  dan  menanyakan  hal-hal yang  berkaitan

dengan  penelitian,  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  guru kelas,

siswa kelas V dan orang-orang  yang terkait dengan penelitian yang dapat

memberikan informasi.

3. Metode Dokumentasi; Metode  dokumentasi  yaitu  mencari  data

mengenai  hal-hal  atau  variabel yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,

surat  kabar, majalah,  prasasti,  notulen, rapat, lengger, agenda, dan

sebagainya (Suharsimi Arikunto : 2002, 206). Dalam penelitian ini,

peneliti  mengumpulkan  dan menganalisa  arsip-arsip  tertulis  yang



dimiliki  SDN 02 Sedayu,  seperti profil  SDN 02 Sedayu, visi, misi,

struktur kepengurusan SDN 02 Sedayu, dan lain sebagainya

4. Teknik Test; Suharsimi Arikunto (1998:139) menyatakan ”Metode tes

adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan

untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelgensi, kemampuan atau

bakat  yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. .Dalam penelitian test

diberikan setelah akhir pembelajaran, untuk mengetahui tingkat

kemampuan siswa dalam memahami materi.

G. Validitas Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:211) Validasi adalah suatu ukuran

yang menunjukkan tingkat tingkat kevalitan atau kesahihan suatu instrumen.

Menurut HB Sutopo (2009: 78) diambil dari Patton 1984) menyatakan bahwa

ada empat macam teknik trianggulasi , yaitu (1) trianggulasi data, (2)

trianggulasi peneliti, (3) trianggulasi metodologis, (4) trianggulasi teoretis.

Trianggulasi data menurut Patton dalam buku (HB Sutopo 2009: 79)

disebut juga trianggulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti untuk

mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga dapat tergali

data yang sejenis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi waktu karena

dalam mengumpulkan data peneliti tidak hanya dengan satu kali penelitian,

jadi hasil dari penelitian bukan suatu kebetulan.

H. Analisis Data

Untuk mengetahui keefektifan suatu strategi  dalam kegiatan

pembelajaran perlu diadakan analisis data.Analisis data yang digunakan

peneliti adalah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Kunandar

(2009:101).

1. Reduksi Data adalah langkah dalam proses analisis yaitu proses seleksi,

pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data.

2. Penyajian Data dimana data diolah kembali dan disajikan dalam bentuk

matrik, gambar, skema, tabel sesuai dengan kondisi data.



3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Dalam tahap ini peneliti

mengambil kesimpulan penelitian dengan menjawab permasalahan yang

diajukan dengan data dan bukti empiris yang telah terkumpul. Setelah

dibuat kesimpulan, data perlu diverifikasi agar hasil penelitian mantap

dan bisa dipertanggungjawabkan.

I. Indikator Pencapaian

Dengan menggunakan strategi pembelajaran Demonstrasi dapat

meningkatkan keaktifan siswa rata-rata 4,00 atau 80 %, yakni dalam hal :

1. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahan

yang dihadapi

2. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam

kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar

3. Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan menyelesaikan

kegiatan belajar sampai mencapai hasil

4. Kemandirian belajar



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pre Test

Rata-rata keaktifan siswa pada tahap ini 59,66% dengan perincian ;

Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahan

yang dihadap sebesar 55,86%, Keinginan dan keberanian serta kesempatan

untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar

sebesar 57,93%, Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan

menyelesaikan kegiatan belajar sampai mencapai hasil 58,62%, dan

Kemandirian belajar 66,21%.

B. Siklus I

Rata-rata keaktifan siswa pada tahap ini 81,38 % dengan perincian ;

Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahan

yang dihadap sebesar 80,69%, Keinginan dan keberanian serta kesempatan

untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar

sebesar 80,69%, Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan

menyelesaikan kegiatan belajar sampai mencapai hasil 82,76%, dan

Kemandirian belajar 81,38%.

C. Siklus II

Rata-rata keaktifan siswa pada tahap ini 86,9 %, dengan perincian ;

Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahan

yang dihadap sebesar 89%, Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk

berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar

sebesar 87,6%, Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan

menyelesaikan kegiatan belajar sampai mencapai hasil 88%, dan

Kemandirian belajar 83,4%.

D. Pembahasan

Dari hasil Pre Test menunjukkan masih rendahnya keaktifan siswa

ditunjukkan dengan prosentase rata-rata hanya 59,66%. Pada tindakan siklus I

telah terjadi peningkatan sebesar 21,72% menjadi 81,38%. Sudah terjadi



peningkatan namun untuk memperoleh hasil yang lebih baik perlu

dilaksanakan tindakan siklus II dengan kegiatan yang lebih melibatkan siswa.

Hasil rata-rata keaktifan siswa pada siklus II adalah 86,9%. Hasil

tersebut sudah sesuai harapan dan mencapai batas indikator yang telah

ditentukan.



KESIMPULAN

1. Dengan menggunakan metode demonstrasi untuk dapat meningkatkan

keaktifan siswa yang meliputi: Keinginan, keberanian menampilkan minat,

kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinyarata-rata 4,4 (89 %),

Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam

kegiatan persiapan proses dan kelanjutan belajar rata-rata 4,38 (87,6%) ,

Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan menyelesaikan

kegiatan belajar sampai mencapai hasil dan menyelesaikan kegiatan

belajar sampai mencapai hasil dengan rata-rata 4,4 (88 %), Kemandirian

belajar dengan rata-rata 4,17 (83,4 %)

2. Penggunaan metode demonstrasi terbukti dapat meningkatkan keaktifan

belajar siswa kelas IV pada mata  pelajaran  IPA  di  SDN 02 Sedayu

Jumantono Karanganyar.

3. Dengan demikian hipotesis yang berbunyibunyi “ Penerapan metode

demonstrasi dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA

kelas IV SD Negeri 02 Sedayu Jumantono Karanganyar tahun Pelajaran

2012/2013 “ terbukti kebenarannya.
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