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ABSTRAK 

Permasalahan utama adalah rendahnya hasil belajar siswa di kelas V SD 

SDN 184/I Johor Baru pada pembelajaran IPA materi zat tunggal dan zat 

campuran . Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti menerapkan metode 

pembelajaran demontrasi yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa kelas V SDN 184/I Johor Baru pada pelajaran IPA pada materi zat 

tunggal dan zat campuran . Desain yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada model PTK yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. Targgart. jenis data 

yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Pelaksanaan ini 

dilaksanakan sebanyak dua siklus dan masing-masing dua tindakan/pertemuan.  

 

Pada hasil evaluasi tindakan pertama siklus I nilai rata-rata mencapai 6,5 

ini di kategorikan belum berhasil. Pada tindakan kedua nilai rata-rata mencapai 

6,8 ini dikategorikan sudah cukup.. Pada hasil evaluasi tindakan pertama siklus II 

nilai rata-rata mencapai 6,9 dan tindakan ke dua mencapai 7,5 berada dalam 

kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ipa materi 

zat tunggal dan zat campuran siswa SDN 184/I Johor Baru kelas V meningkat 

dengan penerapan metode demontrasi. 

Kata Kunci: Hasil Belajar; metode demontrasi; IPA 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Metode mengajar yang dapat diterapkan oleh guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran sangat bervariasi. Menurut Soetomo (1993: 145) metode yang dapat 

digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran diantaranya adalah metode 

ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode 

eksperimen, metode demonstrasi dan metode pemecahan masalah.  

Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas berawal dari 

pendidikan yang berkualitas, hal itu dapat terwujud apabila guru dapat memilih 

metode belajar yang tepat. Pemilihan metode haruslah disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi, tujuan pembelajaran, siswa serta fasilitas yang tersedia. Sedangkan di 
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SDN 184/I Johor Baru pembelajaran IPA yang dilakukan di kelas masih 

banyaknya keluhan dari siswa tentang pelajaran IPA yang sulit, tidak menarik dan 

membosankan. Keluhan ini secara langsung atau tidak langsung akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran IPA pada setiap jenjang pendidikan. 

Meskipun upaya mengatasi hasil belajar IPA yang rendah telah dilakukan oleh 

pemerintah. Seperti penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku paket, 

peningkatan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar matematika. 

Namun kenyataan menunjukkan bahwa hasil belajar IPA masih jauh dari yang 

diharapkan.  

Dari hasil observasi awal di SDN 184/I Johor Baru dan wawancara langsung 

dengan guru wali kelas V mengatakan bahwa di kelas V pada mata pelajaran IPA 

hasil belajarnya sangat rendah.Nilai yang diperoleh siswa masih dibawah standar 

yaitu 70%. Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru wali kelas V adalah 

penggunaan metode yang kurang tepat,kegiatan proses pembelajaran cenderung di 

berpusat pada Guru, kurangnya bahan ajar seperti buku-buku dan media 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian 

untuk “Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi zat 

tunggal dan zat campuran  dengan metode demontrasi  di SDN 184/I Johor Bau. 

II. METODE PENELITIAN 

Subjek Penelitian dan tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 184/I Johor Baru dengan subjek 

penelitian pada kelas V dengan jumlah siswa 30 orang yg terdiri dari 12 laki-laki 

dan 18 siswa perempuan,yang terdaftar pada semester ganjil tahun pelajaran 

2020/2021.dengan sasaran utama meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

penerapan metode demontrasi pada materi zat tunggal dan zat campuran. 

penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

Rencana Tindakan 

Prosedur pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan dua 

siklus,dimana setiap silklus terdiri dari dua tahap dan dua kali pertemuan. Fokus 

penelitian ini adalah untuk melihat apakah hasil belajar siswa akan meningkat jika 

dalam proses pembelajaran peneliti menggunakan metode demontrasi . Apabila 

dalam pelaksanaan pada siklus 1 belum berhasil atau belum sesuai dengan kriteria 
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keberhasilan maka akan dilanjutkan pada siklus dua. 

Tehnik Pengumpulan Data 

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari siswa dan kegiatan 

guru/peneliti dalam kegiatan pembelajaran, yang mencakup: 

a. Observasi, dilakukan untuk mengamati seluruh kegiatan pembelajaran yang 

lebih difokuskan pada pengamatan mengenai aktivitas guru dan siswa 

b. Wawancara, dilakukan setelah pembelajaran berlangsung dan setelah evaluasi 

tindakan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat 

mengikuti proses pembelajaran. 

c. Catatan lapangan, dilakukan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi. 

Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pekerjaan siswa 

dalam mengerjakan tes, yang mencakup: 

a. Tes awal, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Tes ini diberikan pada 

saat sebelum melakukan tindakan. 

b. Tes akhir, untuk mengetahui prestasi siswa, tes ini diberikan pada saat akhir 

tindakan untuk mengukur hasil belajar IPA dan tingkat keberhasilan 

pembelajaran tiap siklus. 

Analisis Data Kuantitatif 

Tehnik yang digunakan dalam menganalisis data untuk menentukan 

persetase ketuntasan belajar siswa dengan rumus sebagai berikut: 

a). Daya serap individual 

skor yang diperoleh 

Daya serap individual= 
skor maksimal tes 

X 100% 

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar secara individu jika persentase daya serap 

individu sekurang-kurangnya 70% 

b). Ketuntasan belajar klasikal 

siswa yang tuntas belajar 

Tuntas klasikal = 
jumlah siswa seluruhnya 

X 100% 

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika sekurang-kurangnya 70% secara 

individual. 

c). Daya serap klasikal 

skor total peserta tes 

Daya serap klasikal = 
 

 

skor ideal seluruh tes 
X 100% 
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Suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika sekurang kurangnya 70% siswa telah 

tuntas secara individual. 

Analisa data kualitatif 

Untuk analisa data proses siswa dalam belajar dan hasil observasi guru 

menggunakan analisis persentase skor. Jika diskriptor di laksanakan maka skor : 

1, jika diskriptor tidak dilaksanakan maka skor: 0, Selanjutnya dihitung persentase  

rata-rata dengan rumus: 

Persentase nilai rata-rata (NR) = jumlah skor 
skor 

maksimal 

 

 

 

 

 

x 100 
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Kriteria taraf keberhasilan tindakan dapat ditentukan menurut Hadi dalam Sutarno (2003 

) yaitu: 

85% < NR ≤ 100% : sangat baik 

75% < NR ≤ 84% : baik 

65% < NR ≤ 74% : cukup 

50% < NR ≤ 64% : kurang  

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan siklus yang 

berulang.setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan tingkah laku yang  

ingin dicapai. Adapun prosedur rencana tindakan yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian yaitu:(1) Perencanaan (2) Pelaksanaan tindakan (3) Observasi (4) 

Refleksi. 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan sebagai berikut: 

 
a. Menetapkan materi ajar 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Menyiapkan media penunjang yang akan digunakan 

d. Membuat lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru 

e. Membuat instrumen penelitian yang berupa alat evaluasi berupa tes. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran 

yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi zat tunggal dan 

zat campuran dengan metode demontrasi kelas V SDN 184 /I Johor Baru yang 

direncanakan dalam dua siklus, Apabila hasil belajar siswa pada siklus pertama 

belum berhasil, maka akan dilanjutkan pada siklus kedua dengan cara mengulang 

kembali kegiatan belajar mengajar seperti pada siklus pertama, serta memperbaiki 

kelemahan dan kekurangan sewaktu melaksanakan pembelajaran Pada siklus 

pertama, peneliti memberikan tugas individu kepada siswa tujuannya untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada setiap individu, dengan demikian guru akan 
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mengetahui nilai yang diperoleh siswa. 

3. Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap guru (peneliti) dengan 

menggunakan lembar observasi yang dibuat oleh guru kelas V, kegiatan proses 

belajar mengajar akan dilaksanakan oleh peneliti, diamati dan dinilai oleh guru 

kelas V. Dengan tujuan sebagai evaluasi bagi peneliti untuk menindak lanjuti 

proses belajar mengajar kedepannya. 

 
 

4. Refleksi 

Hasil yang diperoleh data observasi dan tugas dikumpulkan dan dianalisis, 

sehingga dari hasil tersebut peneliti dapat merefleksikan diri apakah telah 

memenuhi target yang ditetapkan pada indikator kerja. Jika belum memenuhi 

target,maka peneliti dilanjutkan pada siklus berikutnya. Kelemahan atau 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya akan diperbaiki pada 

siklus berikutnya. 

A. Indikator Keberhasilan 

Untuk mengukur keberhasilan PTK dapat dilihat pada hasil tugas yang 

dilaksanakan siswa.Apabila siswa mendapat nilai diatas rata-rata KKM dalam 

menjawab tugas yang diberikan oleh guru dapat dikatakan berhasil.Hasil 

pekerjaan siswa dianalisis sesuai dengan kriteria Ketuntasan minimal( KKM ) 

yaitu 70. dimana Penilaian yang dilakukan bersama-sama dengan Guru, dengan 

menggunakan sistem penilaian yang telah ditetapkan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Tujuan penulis sekaligus sebagai peneliti adalah meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi zat tunggal dan zat campuran kelas 

V dengan metode diskusi  di SDN 184/I Johor Baru. Penulis sekaligus peneliti 

melaksanakan pembelajaran melalui beberapa siklus, yang mana pelaksanaannya 

dilakukan dua siklus saja. Adapun data hasil penelitian dapat dilihat pada 

pembahasan berikut ini: 

Hasil Tes Akhir Pertemuan Siklus 1 

Hasil belajar siswa pada materizat tunggal dan zat campuran , dapat diketahui 
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dengan melaksanakan evaluasi belajar yaitu berupa tes essay yang terdiri dari 3 

soal. Hasil analisis tes belajar siklus I secara singkat dapat dilihat pada tabel 

persentase dibawah ini: 

Tabel 1. Persentase Hasil Tes Analisis Evaluasi Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No Nilai 

Perolehan 

Jumlah Siswa Persentase 

1. 8 5 16,66% 

2. 7 17 56,66% 

3. 6 7 23,33% 

4. 5 1 3,33% 

 206 30 100% 

Rata 
rata 

6,8 

Dari hasil tes yang dilakukan dengan menggunakan metode demontrasi  

pada siklus I dengan dua kali pertemuan, Hasil persentase siswa pertemuan 

pertama dengan jumlah nilai 195 dan dibagi dengan 30 siswa memperoleh nilai 

rata-rata 6,5. Sedangkan pada pertemuan kedua siklus I dengan jumlah nilai 206 

dibagi dengan 30 siswa dan memperoleh nilai rata-rata 6,8. Jadi dapat dikatakan 

penggunaan model pembelajaran pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah 

belum berhasil. Sehingga perlu dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

Hasil Akhir Tindakan Siklus II 

Hasil evaluasi belajar siswa pada siklus kedua,dapat dilihat pada tabel 

persentase dibawah ini : 

Tabel 2. Persentase Hasil Analisis Tes Evaluasi Siklus II Pertemuan Kedua 
 

No Nilai 

perolehan 

Jumlah siswa Persentase 

1. 10 1 3.33% 

2. 9 1 3,33% 

3. 8 3 10% 

4. 7 25 86,66% 

5. 6 0 0% 

 225 30 100% 

Rata rata 7.5 

Dari data tes pada tindakan siklus II dapat dilihat adanya peningkatan hasil 

belajar siswa,dimana pada siklus II pertemuan pertama memperoleh jumlah nilai 

208 dibagi 30 jumlah siswa dan memperoleh nilai rata-rata 6,9 dan pada 

pertemuan kedua memperoleh jumlah nilai 225 dibagi 30 siswa dan memperoleh 
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nilai rata-rata 7,5. 

 

Melihat hasil yang diperoleh siswa pada pelaksanaan pada siklus I dan II peneliti 

dapat menarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan metode demontrasi pada 

materi “ zat tunggal dan zat campuran ” pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 

184/I Johor Baru  dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sehingga 

penelitian tindakan kelas ini tidak perlu  dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

Pembahasan 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh 

hasil belajar yang dicapai siswa. Pengukuran hasil evaluasi dengan menggunakan 

alat ukur yang secara luas telah digunakan alat ukur yang secara luas telah 

digunakan yaitu evaluasi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi kegiatan 

belajar adalah dari dalam individu yang belajar. Yang meliputi motivasi, 

perhatian, pengamatan dan tanggapan sedangkan faktor dari luar individu yang 

belajar meliputi pengetahuan, penanaman konsep, keterampilan dan pembentukan 

sikap. 

Penggunaan pembelajaran dengan metode demontrasi dalam pembelajaran 

IPA sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua siklus dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SDN 184/I Johor Baru. 

Dari semua aktivitas yang dilaksanakan baik aktivitas guru, aktivitas 

siswa, analisis tes hasil belajar siswa, baik siklus satu maupun siklus dua tampak 

terjadi peningkatan yang cukup baik. Pada pembelajaran ini siswa di latih untuk 

belajar mandiri dalam mendemontrasikan zat tunggal dan zat dengan didampingi 

guru sehingga dalam hal ini siswa tidak hanya mengetahui teori yang di 

sampaikan guru tetapi juga melihat secara jelas. Siswa juga lebih aktif dalam 

proses pembelajaran sebab guru melatih untuk menyebutkan dan menemukan 

sendiri apakah suatu benda termasuk zat tunggal atau zat campuran . 

Pada siklus pertama, pertemuan pertama hasil observasi aktivitas guru 

diperoleh persentase nilai rata-rata (PNR) sebesar 60% sedangkan pada pertemuan 

kedua 66,7% atau berada dalam kategori belum berhasil. Dalam hal ini, baik 
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sebagai guru yang melakukan kegiatan pembelajaran metode demontrasi sebagai 

media pembelajaran sesuai RPP yang dirancang, membimbing siswa 

membedakan zat tunggal dan zat campuran, guru sebagai fasilitator dan motivator, 

melakukan kegiatan: (a) memotivasi siswa selama pembelajaran dengan cara 

memberikan latihan zat tunggal dan zat campuran, (b) dan memfasilitasi siswa 

yang  masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 

Untuk hasil analisis tes hasil belajar pada siklus pertama diperoleh nilai 

rata-rata 6,5. Hal ini dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh siswa kelas V 

SDN 184/I Johor Baru pada materi zat tunggal dan zat campuran  belum berhasil. 

Sedangkan pada siklus pertama pertemuan kedua yang didapat sebesar 6,8 dapat 

dikategorikan belum berhasil, berdasarkan hal tersebut, maka untuk tindakan 

siklus kedua lebih ditingkatkan lagi, baik aktivitas siswa maupun aktivitas guru 

pada kegiatan pembelajaran. 

Hasil evaluasi yang diperoleh pada tindakan 1 siklus ke dua hasil rata-rata 

mencapai 6,9 dan tindakan siklus II hasil rata-rata mencapai 7,5 berada dalam 

kategori   baik. dalam penelitian ini materi ajar di sajikan dengan demontrasi . Hal 

ini dimaksudkan untuk menghilangkan kejenuhan siswa, menarik perhatian siswa 

dalam belajar dan memberikan kesenangan pada siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa penggunaan metode 

demontrasi dapat menambah pengalaman siswa belajar, memotivasi siswa lebih 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, dan pemahaman 

siswa. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil belajar siswa dikelas V SDN 184/I Johor Baru, dapat ditingkatkan 

melalui penerapan metode demontrasi dengan dua siklus. Yaitu siklus I dengan 

dua kali pertemuan dan siklus kedua juga dengan dua kali pertemuan.Peningkatan 

dibuktikan dari hasil evaluasi belajar siswa, pada siklus I pertemuan I memperoleh 

persentase nilai rata-rata adalah 6,5 dan pertemuan II adalah 6,8 sedangkan pada 

siklus II pertemuan I memperoleh persentase nilai rata-rata 6,9 dan pertemuan II 

memperoleh persentase nilai rata-rata 7,5. Dengan demikian penggunaan metode 
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demontrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 184/I Johor 

Baru 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan: 

 
1). Pada mata pelajaran lain selain IPA untuk menggunakan pembelajaran metode  

demontrasi alam sekitar sekolah sesuai karakteristik ke ilmuannya, terutama guru 

yang kesulitan dalam meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. 

2). Bagi pihak sekolah, orang tua, instansi pemerintah dan masyarakat untuk dapat 

memberi dukungan baik secara materil dan moril kepada anak-anak. 
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