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ABSTRAK 

Daryanto, A.54A100057, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar IPA 

siswa kelas IV SD Negeri 01 Gemantar 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 subjeknya 

adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Gemantar Kecamatan Jumantono Kabupaten 

Karanganyar yang berjumlah 24 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 komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada peningkatan 

kreativitas hasil belajar IPA tentang mendeskripsikan bagian-bagian bunga 

setelah diadakan tindakan kelas dengan penerapan pembelajaran metode 

demonstrasi. Hal itu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kreatifitas belajar 

pada setiap siklusnya. Pada pra siklus prosentase kreatifitas siswa sebesar 58,5% 

dan  siklus I mengalami peningkatan kreatifitas belajar siswa sebesar 66,1% pada 

siklus II mengalami peningkatan kreativitas belajar siswa menjadi 79%. Dengan 

demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran IPA dengan 

penerapan pembelajaran metode demonstrasi.dapat meningkatkan kreativitas 

hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Gemantar  Kecamatan 

Jumantono Kabupaten Karanganyar. 

 

Kata kunci : kreativitas belajar, metode demonstrasi.. 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Usia anak SD menghendaki suatu hal yang bisa menjembatani cara 

berfikir kepada hal yang konkret dalam proses pembelajaran. Kreativitas anak 

yang belum maksimal karena pemahaman terhadap materi yang kurang. 

Perkembangan dalam dunia pendidikan menuntut guru untu meningkatkan 

perannya. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu 

yang bermanfaat untuk meningkatkan perkembangan siswa dengan 

menciptakan kondisi belajar mengajar sedemikian rupa, mampu membantu 

setiap siswa untuk secara efektif dapat mempergunakan berbagai kesempatan 

belajar dari berbagai sumber serta media belajar. 

Dari hasil studi awal diperoleh data bahwa dari 24 siswa yang 

mengikuti pembelajaran IPA kompetensi dasar mendeskripsikan bagian-

bagian bunga, ternyata hanya 7 siswa yang dapat belajar tuntas dengan. 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui rendahnya kreativitas hasil belajar 

siswa antara lain minat belajar siswa masih sangat rendah. Ketika 

mengerjakan soal ulangan dapat diamati bahwa kedisiplinan siswa masih 

rendah.  Disisi 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 belajar IPA 

yang dilakukan secara abstrak dan hafalan. Banyak guru yang menerapkan 

metode ceramah untuk semua indikator pembelajaran karena materi 

pembelajaran yang harus selesai diajarkan dalam waktu tertentu. Metode  

ceramah menyebabkan peserta didik  tidak terlibat secara aktif dalam 

perolehan fakta, nilai dan konsep dalam pembelajaran IPA  

      Sabagian siswa menganggap IPA merupakan pelajaran yang paling 

sulit, membosankan dan tidak menyenagkan. Oleh karena itu tugas gurulah 

untuk menanamkan rasa senang terhadap materi pelajaran IPA dengan 

memberikan dorongan kepada mereka. Salah satu cara diantaranya adalah 

melalui penerapan model pembelajaran yang mampu menciptakan 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk lebih aktif dan kreatif sesuai dengan 



tingkat perkembangan anak sekolah dasar. Model pembelajaran yang selama 

ini dilakukan cenderung didominasi oleh guru ( guru lebih aktif daripada 

siswa ). Dalam proses belajar mengajar penyampaian pengetahuan baru yang 

diberikan kepada siswa sering menekankan pada belajar menghafal sehingga 

pengetahuan yang telah didapat akan cepat hilang dari ingatan. Selain itu guru 

tidak membuat pembelajaran yang bervariasi dalam kelasnya hanya 

memberikan soal-soal pemecahan masalah IPA yang sejenis atau mirip 

dengan yang dicontohkan, apabila diberi tugas yang lebih mengedapankan 

kretifitas berfikir, siswa akan mengalami kesulitan. Hal ini menyebabkan daya 

kreatifitas menjadi terbatas dan pola pikir kritis sulit dibangun, perhatian dan 

keaktifan siswa berkurang sehingga kreatifitas IPA tidak sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Berdasarkan paparan diatas, mendorong penulis untuk mengambil 

judul skripsi “ Peningkatan Kreatifitas IPA Melalui Penerapan Metode 

Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Gemantar Jumantono 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.” 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Seting Penelitian 

a) Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian ini adalah SDN 01 Gemantar Kecamatan 

Jumantono Kabupaten Karanganyar. 

b) Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama 5 

bulan dimulai pada bulan Nopember sampai dengan Maret, karena pada 

bulan- bulan tersebut pembelajaran aktif sehingga memudahkan dalam 

melakukan penelitian.  

 

 



2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas IV, dengan jumah siswa 24 

anak. Mata pelajaran IPA pokok bahasan tentang bagian – bagian bunga, , 

tahun pelajaran 2012/2013. 

Objek dari penelitian ini adalah pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode Demonstrasi. 

3. Prosedur Penelitian 

Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diawali dengan kegiatan 

observasi untuk menentukan rencana dan tindakan yang akan dilakukan 

selanjutnya pada setiap siklus. Rancangan penelitian ini dibagi dalam empat 

langkah sebagai berikut: 

a. Rencana (plan) 

b. Tindakan (acting) 

c. Observasi (observing) 

d. Refleksi (reflecting) 

4. 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).  

5. Teknik  Pengumpulan Data 

a. Observasi 

b. Pencatatan arsip dan dokumentasi 

c. Tes 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan : 

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

dan sesudah siklus penelitian berlangsung  untuk mengetahui 

perkembangan pembelajaran IPA 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 IPA 

serta kemampuan siswa dalam penguasaan materi dengan menggunakan 

metode demonstrasi. 

b. Tes kreatifitas digunakan untuk mengetahui perkembangan atau 

keberhasilan pelaksanaan tindakan. Tes diberikan kepada siswa dalam 

bentuk soal essay. Soal diarahkan seputar unjuk kinerja pembelajaran 

IPA. Adapun bentuk tes yang dilakukan adalah: 

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

sebelum diadakan  pembelajaran dengan menggunakan model 

penerapan metode demonstrasi. 

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

setelah diadakan  pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran metode demonstrasi. 

 



7. Indikator Kinerja 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengharapkan penggunaan 

metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA dapat memberi dampak 

positif terhadap kegiatan pembelajaran yaitu :   

a. Ada perubahan kreativitas dan hasil belajar ( Post test ) secara 

berkelanjutan dari siklus pertama ke siklus dua dan seterusnya.  

b. Minimal 70% siswa kelas IV memenuhi kriteria ketuntasan dalam 

belajar yang diajarkan.  

c. Persentase kreativitas siswa yang lebih tinggi bila dibandingkan sebelum 

penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran.  

d. Guru melaksanakan minimal 80% indikator kinerja sesuai dengan 

lembar observasi kinerja guru. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data awal hasil pre test sebanyak 6 siswa tingkat 

kreatifitasnya masih rendah yaitu 25%,  8 siswa kreatifitas belajarnya 

mencapai 33,34% atau dengan rentang nilai sedang 3 siswa tingkat 

kreatifitasnya mencapai 12,50% atau dengan rentang nilai tinggi, sedangkan 4 

siswa tingkat kreatifitasnya mencapai 16.66% dengan rentang nilai sangat 

tinggi. Hasil tersebut menunjukkan masih rendahnya kreatifitas belajar IPA 

siswa kelas IV SD Negeri 01 Gemantar, terlihat dari ketuntasan belajar siswa 

yang hanya mencapai persentase 58,10%. Dengan demikian, pada kondisi 

awal dapat dikatakan pembelajaran yang dilakukan belum mencapai tujuan 

yang diharapkan, sehingga harus dilakukan suatu tindakan pembelajaran untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kreatifitas belajar siswa.  

Setelah dilakukan tindakan atau penelitian diperoleh hasil kreativitas 

belajar siswa pada siklus I sebanyak 11 siswa atau 45,83% nilai prosentase 

kreativitas belajar anak dengan rentang nilai sedang, 7 siswa atau 29,16% 

tingkat nilai kreatifitas belajar  dengan rentang nilai tinggi, sedangkan 6 siswa 

atau 25,00% nilai prosentase kreativitas belajar siswa dengan rentang nilai 



sangat tinggi  sehingga ketuntasan belajar siswa mencapai persentase 66,10%. 

Hasil tes pada siklus II diperoleh hasil bahwa semua siswa telah mencapai 

prosentase 79,00% . Seluruh siswa kelas IV SD Negeri 01 Gemantar 

mendapatkan nilai hasil post tes sesuai indikator yang diharapkan yaitu 70.  

Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis penelitian yang 

dirumuskan bahwa, “Penerapan pembelajaran dengan model demonstrasi    

dapat meningkatkan kreatifitas belajar IPA materi mendiskripsikan bagian-

bagian bunga pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Gemantar Kabupaten 

Karanganyar tahun ajaran 2012/2013” dapat diterima kebenarannya. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, penggunaan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan kreatifitas belajar IPA Bagi siswa kelas 

IV SD Negeri  01 Gemantar Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil akhir 

kegiatan siklus menunjukkan peningkatan kreativitas belajar IPA kelas IV 

sebesar 79 % dari indikator pencapaian yang ditentukan yaitu 70 %. 

2. Saran  

  Bedasarkan kesimpulan di atas, Hendaknya Guru menyiapkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memilih metode yang tepat, 

salah satunya adalah Metode Demonstrasi untuk meningkatkan kreatifitas 

belajar IPA materi mendiskripsikan bagian-bagian bunga. 

a. Bagi Guru: 

1) Pusatkan pembelajaran pada siswa untuk meningkatkan kreatifitas 

belajar IPA kelas IV dengan menggunakan Metode Demonstrasi. 

2) Bertindaklah sebagai fasilitator, inovator, motifator dan evaluator 

dalam pembelajaran, untuk meningkatkan kreatifitas belajar IPA 

kelas IV dengan menggunakan Metode Demonstrasi. 



3) Kondisikan pembelajaran yang berubah-ubah untuk mengurangi 

kejenuhan siswa dengan membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang menyenangkan salah satunya dengan memilih 

Metode Demonstrasi 

b. Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian tindakan kelas ini perlu diupayakan adanya 

penelitian yang berkaitan dengan metode demonstrasi dalam 

pembelajaan IPA mendeskripsikan bagian-bagian bunga. Para peneliti 

dapat mengadakan penyelidikan yang lebih cermat terhadap faktor-

faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar IPA mendeskripsikan 

bagian-bagian bunga 
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