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ABSTRAK 

UPAYA PENINGKATAN  HASIL BELAJAR PUISI MELALUI METODE 
DEMONSTRASI  PADA SISWA KELAS III SEMESTER I  

SDN 01 SURUHKALANG  KECAMATAN JATEN  
KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN AJARAN  2012/2013 

Nurhayati  

NIM. A54100091 

 

Nurhayati (A54100091), Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013,  56 halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar puisi 
melalui metode demonstrasi pada siswa kelas III SDN 01 Suruhkalang Kecamatan 
Jaten Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah  analisis interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Rancangan penelitian 
terdiri dari 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
peneliti, diperoleh simpulan bahwa penerapan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar puisi pada siswa kelas III SDN 01 Suruhkalang tahun 
ajaran 2012/2013. hasl ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar 
puisi dari sebelum dan sesudah dilaksanakan tindakan. Siklus I ada peningkatan 
hasil belajar puisi dari nilai rata-rata siswa pra siklus 66,25 menjadi 70,00 dan dari 
pencapaian KKM 59,38%  menjadi 81,25%. Siklus II ada peningkatan dari nilai 
rata-rata 70,00 menjadi 75,63 dan dari pencapaian KKM 81,25%  menjadi 93,75% 
Jadi dari Pra siklus 19 siswa tuntas 13 siswa belum tuntas,Siklus I 26 siswa tuntas 
7 siswa belum,Siklus II 30 siswa tuntas hanya 2 siswa yang belum tuntas. Dengan 
demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar puisi pada siswa kelas III SDN 01 Suruhkalang 
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

Kata kunci: metode demonstrasi, prestasi belajar 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar seharusnya membuahkan 

hasil belajar berupa perubahan pengetahuan, dan keterampilan yang sejalan 

dengan tujuan kelembagaan sekolah dasar. Sebagaimana dijelaskan dalam 

Kurikulum 1994, bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar bertujuan: 

(1) mendidik siswa agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan 

Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri serta ikut bertanggung jawab 

terhadap pembangunan bangsa; (2) memberi bekal kemampuan yang diperlukan 

bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi; dan (3) 

memberi bekal kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan di lingkungannya 

(Depdikbud, 1994). 

Pembelajaran Bahasa Indonsia khususnya di sekolah dasar banyak 

mengalami hambatan karena ada beberapa faktor salah satunya adalah 

penggunaan metode atau model pembelajaran yang kurang tepat,sehingga 

menyulitkan guru untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar pada saat ini masih banyak diterapkan dengan 

metode konvensional yaitu pembelajaran yang berfokus pada metode cermah 

sehingga siswa menjadi bosan dan sulit menerima pelajaran.melihat kondisi ini 

pembelajaran Bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. 

Pembelajaran yang berhasil ditunjukkan dengan dikuasainya materi 

pembelajaran oleh anak. Tingkat penguasaan materi anak biasanya dinyatakan 

dengan nilai. Di kelas kami, pada ulangan tengah semester mata pelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas III Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013, menunjukkan 

rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran bahasa 

Indonesia yang disampaikan guru. Dari hasil data yang ada menyebutkan bahwa 

nilai dari jumlah siswa Kelas III sebanyak 32 siswa, hanya 19 siswa yang 

mencapai nilai KKM (Nilai 70 ke atas atau (59,38%), dan 13 siswa mendapat nilai 

dibawah KKM. Dari data tersebut menunjukkan bahwa  40,63% siswa mendapat 

nilai rendah dibawah KKM 70 mata pelajaran bahasa Indonesia SDN 01 

Suruhkalang. 



 

 

Adapun nilai bahasa Indonesia di sekolah menjadi rendah dikarenakan 

kurangnya media pembelajaran, sehingga anak disekolah  hanya mendengarkan  

anak cenderung belajar hafalan,anak kurang memahami bahasa dalam 

pembelajaran, anak kurang berani menyampaikan pertanyaan, anak kurang 

aktif,nilai rendah, minat belajar  rendah, tidak antusias. Pada saat pelajaran anak 

kurang tertarik terhadap materi yang disampaikan, guru dalam memberikan 

pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah saja, pembelajaran bersifat 

monoton, tidak menarik, tidak menerapkan media yang sesuai dengan materi, dan 

tidak membuktikan hipotesa. 

Dengan adanya model pembelajaran dengan metode demonstrasi 

diharapkan: Dapat meningkatkan prestasi pembelajaran Bahasa Indonesia dan 

mengatasi berbagai masalah yang ada yaitu: situasi belajar yang kondusif, siswa 

lebih aktif dan kreatif, minat siswa meningkat,antusias siswa juga  meningkat, 

siswa lebih tertarik terhadap model pembelajaran yang diterapkan guru sekarang, 

sehingga nilai Bahasa Indonesia diharapkan  akan lebih meningkat, keberhasilan 

dalam mata pelajaran  Bahasa Indonesia 90% memilki nilai diatas KKM yaitu 70. 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas, peneliti ingin membuktikan lebih 

lanjut, peneliti melakukan  penelitian dengan judul: “Upaya Peningkatan Prestasi 

Belajar Bahasa Indonesia Melalui Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas III 

Semester I SD Negeri 01 Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 

Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 



 

 

 METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 01 Suruhkalang 

Kecamatan Jaten Karanganyar pada siswa kelas III tahun ajaran 2012/2013. 

Alasan pemilihan sekolah ini adalah siswa kelas III untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia tentang puisi masih rendah nilai prestasinya. Penelitian ini dimulai dari 

bulan Oktober 2012  sampai  Maret 2013. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 

III SD Negeri 01 Suruhkalang Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 yang 

berjumlah 32 siswa, terdiri dari 17 siswa putri dan 15 siswa putra. Siswa kelas III 

sebagai subjek yang akan diamati kegiatan pembelajarannya dan dikenai tindakan. 

Selain siswa, guru juga menjadi subjek penelitian berkaitan dengan kegiatan guru 

saat mengajar. Objek penelitiannya adalah pembelajaran melengkapi puisi anak 

berdasarkan gambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1) Identifikasi 

masalah, 2) dialog awal, 3) perencanaan tindakan, 4) pelaksanaan tindakan, 5) 

observasi (pengamatan), 6) refleksi, dan 7) evaluasi. Sesuai bentuk penelitian 

tindakan kelas dan juga jenis sumber data  yang dimanfaatkan, maka teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah obsevasi,  

metode tes, dokumentasi, dan wawancara 

Secara terperinci, langkah-langkah dalam teknik analisis data ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan ini dilakukan dengan mencatat dan melihat interaksi lisan serta 

tindakan antara guru dan siswa yang terjadi dalam proses pembelajaran 

dengan cara mendokumentasikan. 

2. Reduksi data  

Proses menyeleksi dan memilih data awal, memfokuskan, menyederhanakan 

dan mengebstraki data kasar dalam catatan lapangan. Proses ini berakhir 

sampai penelitian selesai. 

 

 



 

 

3. Sajian data 

Suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat 

dilakukan. dengan melihat sajian data maka akan dimengerti apa yang terjadi 

dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan 

lain berdasarkan pengertian tersebut. 

4. Penarikan kesimpulan 

Pada tahap ini didasarkan pada reduksi data dan displai data berupa perubahan 

yang terjadi setelah dilakukan tindakan berlangsung secara bertahap. 

Kesimpulan sementara pada akhir siklus I, kemudian kesimpulan akhir pada 

siklus II, dan seterusnya sampai kesimpulan terkahir pada siklus akhir. 

 



 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan dari pra siklus ke siklus I sampai 

siklus II, yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang diketahui pada saat 

dilakukan observasi awal, mengalami perubahan yang positif. Perubahan tersebut 

dapat dilakukan dari aspek pengetahuan, sikap, dan praktek siswa yang 

mengalami peningkatan. Adapun hasil penelitian ini adalah: 

A. Pra siklus 

Pada pembelajaran prasiklus diperoleh nilai rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 66,25 dan tingkat ketuntasan belajar mencapai 59,38% atau ada 

19 siswa yang sudah tuntas belajar dari 32 siswa. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa secara klasikal siswa belum tuntas belajar karena siswa yang 

memperoleh nilai diatas KKM (70) sebesar 59,38% lebih kecil dari persentase 

ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Adapun grafik ketuntasan 

mengajar prasiklus ini adalah sebagai berikut: 
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Grafik Hasil Belajar Prasiklus 

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 13 siswa (40,63%) yang 

masih di bawah nilai KKM yang ditentukan (70) dan nilai diatas KKM (70) 

sebanyak 19 siswa (59,38%). 



 

 

B. Siklus I 

Penggunaan metode demonstrasi pada pembelajaran siklus II tentang 

puisi diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 70,00 dan tingkat 

ketuntasan belajar mencapai 81,25% atau ada 26 siswa yang sudah tuntas 

belajar dari 32 siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara klasikal siswa 

belum tuntas belajar karena siswa yang memperoleh nilai diatas KKM (70) 

sebesar 81,25% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 

sebesar 85%.  

Siklus I
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Grafik Hasil Belajar Siklus I 

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 siswa (18,75%) yang 

belum memenuhi kriteria KKM yang ditentukan (70) dan sebanyak 26 siswa 

(81,25%) telah memenuhi kriteria KKM yang ditentukan (70). 

C. Siklus II 

Penggunaan metode demonstrasi pada siklus II pembelajaran puisi 

diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 75,63 dan tingkat 

ketuntasan belajar mencapai 93,75% atau ada 30 siswa yang sudah tuntas 



 

 

belajar dari 32 siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara klasikal siswa 

sudah tuntas belajar karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 63 sebesar 93,75% 

lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%.  

Siklus II
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Grafik Hasil Belajar Siklus II 

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 siswa (6,25%) 

yang belum memenuhi kriteria KKM yang ditentukan (70), dan 

sebanyak 30 siswa (93,75%) telah memenuhi kriteria KKM yang 

ditentukan (70). 

Hasil pembelajaran siswa kelas III SDN 01 Suruhkalang Karanganyar dengan 

metode demonstrasi dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 1 
Hasil Belajar Siswa  

Penelitian Nilai Rata-rata 
Jumlah Siswa 

yang memenuhi 
KKM (70) 

Persentase 

Pra Siklus  66,25 19 59,38% 
Siklus I 70,00 26 81,25% 
Siklus II 75,63 30 93,75% 

 



 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada pra siklus nilai rata-rata 

siswa adalah 66,25, siklus I sebesar 70,00, dan siklus II sebesar 75,63. Hal ini 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sedangkan berdasarkan kriteria 

ketuntasan mengajar yang telah ditetapkan sebesar 70, maka dari pra siklus 

terdapat 19 siswa yang telah memenuhi KKM, pada siklus I ada 26 siswa yang 

telah memenuhi KKM, dan pada siklus II ada 30 siswa yang telah memenuhi KK. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dari pra siklus, 

siklus I, dan siklus II. 
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Grafik Peningkatan Jumlah Siswa yang Memenuhi KKM 



 

 

SIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah lakukan dengan dua 

siklus dalam upaya penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil 

belajar puisi pada siswa kelas III SDN 01 Suruhkalang tahun ajaran 2012/2013 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan metode demonstrasi 

mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN 01 

Suruhkalang tahun ajaran 2012/2013. 
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