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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilakukan melalui praktik pembelajaran di kelas 6 SD Negeri 

2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, dengan jumlah siswa 23 pada 

mata pelajaran IPA standar kompetensi memahami matahari sebagai pusat tata 

surya dan interaksi bumi dalam tata surya melalui metode demonstrasi dan 

metode bermain peran.  

 

4.1.1 Kondisi Awal 

Hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 2 Getas sebelum diadakan tindakan 

masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum tuntas. Hal ini dibuktikan dari 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala sekolah, guru kelas 

6, dan siswa kelas 6 berkaitan dengan proses pembelajaran. Hasil wawancara 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebenarnya sekolahan 

mempunyai beberapa alat peraga dan media pembelajaran seperti laptop dan LCD 

namun tidak pernah dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar di 

kelas. Guru selalu menggunakan metode ceramah yang didukung dengan tanya 

jawab, dan penugasan. Metode ceramah yang bersifat informatif membuat suatu 

kebiasaan semua siswa yaitu lemahnya kepercayaan diri, sehingga jika diminta 

untuk bertanya apalagi maju ke depan menyelesaikan soal sangat sulit dilakukan. 

Hal tersebut menyebabkan siswa akan selalu pasif, bosan, mengantuk, selalu ragu-

ragu, tidak percaya diri, tidak mandiri, dan sulit untuk memahami materi yang 

diajarkan seperti yang diutarakan, sehingga lebih dari setengah jumlah siswa 

mendapat nilai dibawah KKM yaitu 65. Hasil wawancara tersaji secara jelas pada 

tabel 4.1 sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Hasil Wawancara 

 

No Objek Indikator Hasil Wawancara 

1 Kepala 

Sekolah 

Sarana dan Prasarana di 

sekolah 

Yang mendukung pembelajaran 

hanya ada 2 laptop, LCD, ada alat-

alat peraga diperpustakaan, namun 

tidak lengkap (atlas, globe) itupun 

hanya disimpan begitu saja dan tidak 

pernah digunakan guru dalam 

pembelajaran. 

2 Guru Kelas 6 Jumlah siswa kelas 6 23 siswa yang terdiri dari 9 

perempuan dan 14 laki-laki. 

  Karakteristik siswa 

kelas 6 

Karakteristik siswa sangat 

heterogen, ada yang sangat pendiam, 

ada yang biasa aja, ada yang suka 

cari perhatian, namun mereka 

mempunyai karateristik yang sama 

yaitu sulit jika diminta maju ke 

depan, apalagi untuk bertanya. 

  Metode yang sering 

digunakan pada mata 

pelajaran IPA 

Metode ceramah didukung dengan 

penugasan, dan tanya jawab. 

  Penggunaan media 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran IPA 

Tidak pernah menggunakan media, 

materi hanya disampaikan secara 

lisan (ceramah). 

  Hasil belajar IPA siswa 

kelas 6 

Secara keseluruhan rata-rata 

setengah dari jumlah siswa 

mendapat nilai rendah (dibawah 

KKM 65). Sedangkan nilai ulangan 

harian terakhir materi tata surya ada 

13 siswa yang nilainya masih 

dibawah KKM. 

3 Siswa Kelas 

6 

Kegiatan belajar di 

kelas 

Guru hanya menjelaskan saja, itupun 

penjelasannya sama dengan dibuku, 

kadang-kadang malah buat 

mengantuk, membosankan karena 

hanya begitu-begitu saja. 

  Pemahaman konsep 

materi pelajaran 

Tidak selalu mudah memahami 

materi, tergantung materinya juga, 

kalau pada mata pelajaran IPA ya 

sulit karena tidak ada 

penggambarannya. 
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Data dokumentasi hasil nilai ulangan dengan kompetensi dasar 

mendeskripsikan sistem tata surya dan posisi penyusun tata surya dapat diketahui 

bahwa 57%  siswa belum tuntas belajar sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal 

(65) yang ditetapkan dan  hanya 43% yang telah tuntas dengan nilai rata-rata kelas 

hanya mencapai 63,22. Hasil belajar IPA pada kelas 6 tersaji pada tabel sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Prasiklus 

 

Interval Frekuensi  Persentase Keterangan  

84-80 1 4,35% Tuntas 

79-75 1 4,35% Tuntas 

74-70 5 21,74% Tuntas 

69-65 3 13,04% Tuntas 

64-60 6 26,09 Belum Tuntas 

59-55 1 4,35% Belum Tuntas 

54-50 5 21,74% Belum Tuntas 

49-45 1 4,35% Belum Tuntas 

Jumlah 23 100%  

Ketuntasan 10 43%  

Belum Tuntas 13 57%  

Nilai Minimum 48 
 

 

Nilai Maksimum 80 
 

 

Rata-Rata 63,22   

 

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah, dari 23 siswa masih terdapat 13 siswa atau 57% yang belum mencapai 

ketuntasan dan baru 10 siswa atau 43% yang telah mencapai nilai ketuntasan ≥ 

KKM yaitu 65. Nilai terendah adalah 48 dan nilai tertinggi 80. Hal ini dapat 

dilihat bahwasanya perbedaan antara nilai terendah dengan tertinggi sangatlah 

jauh serta diperoleh rata-rata kelas hanya 63,22. Berdasarkan tabel 4.2 dapat 

dilihat lebih jelas pada diagram 4.1 di bawah ini. 
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.  

Diagram 4.1 Hasil Belajar Prasiklus 

 

Berdasarkan diagram 4.1 dapat diketahui bahwa nilai yang paling banyak 

diperoleh siswa pada interval nilai 64-60 yaitu 6 siswa, dimana pada interval 

tersebut termasuk dalam kategori belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Kondisi ini perlu ada perbaikan pembelajaran. Berdasarkan tabel 4.2 dan diagram 

4.1, ketuntasan hasil belajar siswa prasiklus tersaji secara singkat pada tabel 4.3 di 

bawah ini. 

 

Tabel 4.3 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Prasiklus 

 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan tindakan 

dari 23 siswa terdapat 10 siswa atau 43% tuntas dan 13 siswa atau 57% belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal 65. Jadi lebih banyak siswa yang 

memperoleh nilai di bawah KKM yaitu 65. Berdasarkan tabel 4.3 ketuntasan hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada diagram 4.2 di bawah ini. 
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< 65 (Belum Tuntas) 13 57% 

Jumlah 23 100% 
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Diagram 4.2 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Prasiklus 

 

Berdasarkan diagram 4.2, diketahui bahwa hasil belajar siswa masih 

sangat rendah. Hal tersebut terlihat dari lebih banyaknya siswa yaitu 57% belum 

mencapai ketuntasan. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan masih dominan 

penggunaan metode ceramah dan teks book tanpa disertai media dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran. Sehingga siswa mengalami kesulitan untuk memahami 

konsep yang disampaikan dan hasil belajar IPA belum mencapai kriteria 

ketuntasan KKM minimal 65. Melihat kondisi tersebut peneliti melakukan 

tindakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPA 

melalui metode demonstrasi dan metode bermain peran. Dengan menerapkan 

metode demonstrasi dan metode bermain peran, diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa 6. 

 

4.1.2 Pelaksanaan Siklus 1 

Praktik pembelajaran pertama dilaksanakan dengan materi rotasi dan 

revolusi bumi dan bulan. Dalam siklus 1 terdapat tiga pertemuan dengan rincian 

sebagai berikut. 

1) Perencanaan 

Persiapan yang peneliti lakukan adalah menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran IPA dan merancang skenario pembelajaran dengan materi rotasi 

dan revolusi bumi dan bulan melalui metode demonstrasi dan bermain peran, 

43%

57%

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Prasiklus

≥65 (10 Siswa Tuntas) <65 (13 Siswa Tidak Tuntas)



55 
 

menentukan topik dan memilih peran siswa secara berkelompok, menyiapkan 

media, peralatan, bahan, dan sumber belajar sebagai penunjang pembelajaran, 

menyiapkan lembar observasi guru dan siswa, LKS, serta menyiapkan alat 

evaluasi berupa tes tertulis. 

2) Pelaksanaan 

Dalam hal ini yang mengajar adalah guru kelas sedangkan ide dari peneliti. 

Observer adalah peneliti sendiri. 

a. Pertemuan Pertama 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 7 maret 2013 yang 

berlangsung pada jam ke 3-4 dengan materi rotasi dan revolusi bumi. 

Kegiatan pembelajaran telah sesuai dengan sintaks yang direncanakan 

sebelumnya. Guru secara sistematis melaksanakan pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi dan metode bermain peran dan siswa 

sangat perhatian terhadap apa yang disampaikan maupun diperintahkan 

oleh guru. Hanya saja masih terdapat kekurangan-kekurangan, yakni guru 

belum memberikan motivasi pada awal pembelajaran, pujian juga belum 

diberikan kedapa siswa setelah siswa melakukan suatu perintah dalam 

belajar, dalam penyampaian materi masih sering membaca buku, sering 

melakukan pemenggalan kata, kurang melakukan pengamatan pada siswa, 

serta belum meminta siswa untuk meringkas materi. Sedangkan pada 

siswa cenderung merasa takut atau belum berani untuk bertanya atau 

menjawab pertanyaan pada guru. Akhir kegiatan dilakukan tes formatif. 

b. Pertemuan Kedua 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari jumat tanggal 8 maret 2013 yang 

berlangsung pada jam 1-2 dengan materi rotasi dan revolusi bulan. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua siklus 1 ini telah sesuai 

dengan sintaks yang direncanakan sebelumnya seperti pada pertemuan 

pertama. Guru secara sistematis melaksanakan pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi dan metode bermain peran dan siswa 

sangat perhatian terhadap apa yang disampaikan maupun diperintahkan 

oleh guru dan antusias dalam belajar. Walapun secara singkat peneliti 
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memberikan refleksi tentang pertemuan pertama kepada guru berupa saran 

untuk perbaikan pada pertemuan kedua, namun masih terdapat beberapa 

kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu guru masih sedikit 

melakukan pemenggalan kata, motivasi berupa pujian masih kurang 

diberikan kepada siswa, dan pertanyaan yang diajukan kurang banyak. 

Sedangkan pada siswa masih ragu-ragu untuk bertanya atau menjawab 

pertanyaan dari guru. Akhir kegiatan dilakukan tes formatif. 

c. Pertemuan Ketiga 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 9 maret 2013 yang 

berlangsung pada jam 1-2. Pertemuan ketiga ini hanya melakukan 

pengulangan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu materi 

rotasi dan revolusi bumi serta rotasi dan revolusi bulan. Pembelajaran 

yang dilaksanakan lebih santai namun tetap fokus pada tujuan 

pembelajaran. Siswa yang belum berpartisipasi dalam bermain peran 

mendapat gilirannya untuk tampil dan siswa dapat mendemonstrasikan 

seperti yang dilakukan guru pada dua pertemuan sebelumnya. Siswa 

tampak lebih antusias dan sangat aktif. Pada akhir pembelajaran dilakukan 

evaluasi dengan mengerjakan tes tertulis. Evaluasi mencakup materi yang 

telah siswa pelajari dari pertemuan pertama sampai ketiga. 

 

3) Hasil Tindakan 

Hasil tindakan dilihat dari nilai evaluasi siswa pada siklus 1. Hasil 

belajar IPA siswa kelas 6 diketahui dari nilai evaluasi yang dilaksanakan pada 

pertemuan ketiga diakhir pembelajaran, dengan materi rotasi dan revolusi 

bumi dan bulan tersaji pada tabel berikut. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus 1 

 

Interval Frekuensi  Persentase Keterangan  

88-85 7 30,43% Tuntas 

84-81 0 0 Tuntas 

80-77 5 21,74% Tuntas 

76-73 4 17,39% Tuntas 

72-69 2 8,7% Tuntas 

68-65 1 4,35% Tuntas 

64-61 0 0 Belum Tuntas 

60-57 4 17,39% Belum Tuntas 

Jumlah 23 100%  

Ketuntasan 19 83%  

Belum Tuntas 4 17%  

Nilai Minimum 60 
 

 

Nilai Maksimum 85 
 

 

Rata-Rata 75,65   

 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan tindakan 

dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain peran pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas 6, hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dari 23 

siswa terdapat 19 siswa atau 83% tuntas dan hanya 4 siswa atau 17% belum 

mencapai kriteria ketuntansan minimal 65. Nilai tertinggi adalah 85 dan nilai 

terendah 60, serta diperoleh rata-rata kelas naik menjadi 75,65. Peningkatan hasil 

belajar siswa dari prasiklus dan setelah dilaksanakan tindakan yaitu pertama, 

ketuntasan: dari 10 siswa (43%) yang tuntas menjadi 19 siswa (83%) dan dari 13 

siswa (57%) belum tuntas menjadi hanya 4 siswa (17%). Kedua, nilai evaluasi 

yaitu nilai tertinggi dari 80 menjadi 85 dan nilai terendah dari 48 menjadi 60. 

Ketiga, rata-rata kelas yaitu dari 63,22 menjadi 75,65. Berdasarkan tabel 4.4 dapat 

dilihat lebih jelas dalam diagram 4.3 di bawah ini. 
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Diagram 4.3 Hasil Belajar Siklus 1 

 

Berdasarkan diagram 4.3 dapat diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan dengan menerapkan metode demonstrasi dan bermain peran, nilai yang 

paling banyak diperoleh siswa pada interval  88-85 yaitu 7 siswa, dimana pada 

interval tersebut sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Namun, masih 

terdapat 4 siswa pada interval nilai 60-57 yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. Berdasarkan tabel 4.4 dan diagram 4.3, ketuntasan hasil 

belajar siswa siklus 1 tersaji lebih singkat pada tabel 4.5 di bawah ini. 

 

Tabel 4.5 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus 1 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui dari 23 siswa terdapat 19 siswa 

atau 83% tuntas dan masih 4 siswa atau 17% belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal 65. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa dari prasiklus ke siklus 1 yaitu dari 10 siswa 

(43%) yang tuntas menjadi 19 siswa (83%) dan dari 13 siswa (57%) belum 
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Jumlah 23 100% 
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tuntas menjadi hanya 4 siswa (17%). Berdasarkan tabel 4.5 ketuntasan hasil 

belajar IPA dapat dilihat pada diagram 4.4 di bawah ini. 

 

 

Diagram 4.4 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus 1 

 

Berdasarkan diagram 4.4, masih 17% atau 4 siswa belum tuntas 

belajar. Sedangkan 83% atau 19 siswa sudah mencapai nilai ≥65. Hal ini 

disebabkan pembelajaran yang dilakukan guru masih mengalami kekurangan-

kekurangan sebagaimana akan dijelaskan dalam hasil refleksi. Kekurangan-

kekurangan tersebut nantinya akan diperbaiki pada siklus 2 agar hasil belajar 

IPA pada siswa kelas 6 meningkat sesuai target yaitu 100% siswa mencapai 

kriteria ketuntasan minimal 65. 

4) Hasil Observasi 

Hasil observasi berdasarkan kegiatan siswa dan guru selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Dalam hal ini, guru kelas 6 sebagai pengajar 

sedangkan peneliti sebagai observer. Observasi dilaksanakan dengan 

melakukan pengamatan selama pembelajaran berlangsung dimana guru dalam 

menggunakan metode demonstrasi dan bermain peran serta aktivitas siswa 

sesuai dengan lembar observasi yang telah peneliti sediakan. Hasil observasi 

kegiatan guru dan siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan 

83%

17%

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus 1

≥65 (19 Siswa Tuntas) <65 (4 Siswa Tidak Tuntas)
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metode demonstrasi dan metode bermain peran tersaji secara singkat pada 

tabel berikut.  

 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Guru Siklus 1 

 

Pertemuan Materi Total Skor Persentase 

Pertama Rotasi dan revolusi 

bumi 

84 75% 

Kedua  Rotasi dan revolusi 

bulan 

88 79% 

 

Pertemuan pertama dengan materi rotasi dan revolusi bumi skor yang 

diperoleh guru adalah 84 dari 112 skor maksimal, dengan persentase 75%. 

Pada pertemuan kedua dengan materi rotasi dan revolusi bulan memperoleh 

skpr 88 dari skor maksimal 112, dengan persentase 79%.  

 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Siswa Siklus 1 

 

Pertemuan Materi Total Skor Persentase 

Pertama Rotasi dan revolusi 

bumi 

84 75% 

Kedua  Rotasi dan revolusi 

bulan 

90 80% 

 

Pertemuan pertama dengan materi rotasi dan revolusi bumi skor yang 

diperoleh siswa adalah 84 dari 112 skor maksimal, dengan persentase 75%. 

Pada pertemuan kedua dengan materi rotasi dan revolusi bulan memperoleh 

skor 90 dari skor maksimal 112, dengan persentase 80%. 

 

5) Hasil Refleksi 

Refleksi dilakukan dengan tujuan untuk mengulas pembelajaran yang 

telah dilakukan dimana kekurangan pada siklus 1 akan diperbaiki pada siklus 
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2. Sebelum melaksanakan siklus 2 dilakukan refleksi pada kegiatan 

pembelajaran siklus 1 terlebih dahulu. Hasil refleksi adalah sebagai berikut. 

a. Pertemuan pertama 

Guru tidak memberikan motivasi pada kegiatan awal dan tidak 

memberikan pujian atas apa yang siswa lakukan, dalam penyampaian 

materi masih banyak membaca, sering melakukan pemenggalan kata, tidak 

meminta siswa untuk meringkas materi dan kurang mengamati siswa. 

Sedangkan siswa masih belum percaya diri, kelihatan takut untuk bertanya 

dan ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Namun secara 

keseluruhan sudah baik, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

langkah-langkah dan siswa tidak ribut, memperhatikan sehingga 

pembelajaran berjalan dengan lancar. 

b. Pertemuan kedua 

Guru masih melakukan pemenggalan suku kata, kurang memberikan 

motivasi, dan kurang banyak mengajukan pertanyaan. Pada siswa, masih 

dibawah 50% yang berani mengangkat tangan untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan. Hanya siswa yang sama yang berani bertanya 

maupun menjawab pertanyaan. Namun secara keseluruhan sudah baik, 

guru berusaha memperbaiki kekurangan pada pertemuan pertama, yaitu 

sudah menguasai materi dengan baik, mengamati dengan baik, dan 

meminta siswa untuk meringkas materi. Sedangkan hampir 80% siswa 

antusias dalam belajar. 

c. Ketuntasan hasil belajar 

Berdasarkan observasi dan analisis hasil tes pada siklus 1 terdapat 19 

siswa yang tuntas dan 4 siswa belum tuntas belajar, sehingga perlu 

diadakan perbaikan pembelajaran. Akan tetapi pada siklus 1 telah terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa yaitu pada kondisi awal yang dapat dilihat 

dari rata-rata nilai ulangan harian 63,22 naik menjadi 75,65 pada hasil post 

tes siklus 1. Meskipun begitu masih perlu ada perbaikan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan metode demonstrasi dan metode bermain 

peran pada siklus 2. 
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4.1.3 Pelaksanaan Siklus 2 

Praktik pembelajaran kedua dilaksanakan dengan materi gerhana bulan 

dan gerhana matahari. Dalam siklus 2 terdapat tiga pertemuan dengan rincian 

sebagai berikut. 

1) Perencanaan 

Membuat rencana pelasanaan pembelajaran, merancang skenario 

pembelajaran dengan materi gerhana bulan dan gerhana matahari melalui 

metode demonstrasi dan bermain peran, menentukan topik dan memilih peran 

siswa secara berkelompok. Menyiapkan media atau peraga, peralatan, dan 

sumber belajar, membuat LKS serta lembar observasi kegiatan guru dan siswa 

siklus 2 dan tes evaluasi siklus 2. 

2) Pelaksanaan 

Dalam hal ini yang mengajar adalah guru kelas sedangkan ide dari peneliti. 

Observer adalah peneliti sendiri. 

a. Pertemuan Pertama 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 yang 

berlangsung pada jam ke 3-4 dengan materi gerhana bulan. Kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan pertama siklus 2 ini telah sesuai dengan 

sintaks yang direncanakan sebelumnya seperti pada siklus 1. Guru secara 

sistematis melaksanakan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

dan metode bermain peran dan siswa sangat perhatian terhadap apa yang 

disampaikan maupun diperintahkan oleh guru dan antusias dalam belajar. 

Walaupun guru masih sedikit melakukan pemenggalan kata, namun proses 

pembelajaran lebih baik daripada siklus pertama. Guru sudah bagus dalam 

memberikan pujian. Siswa juga sudah banyak yang berani untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pada akhir pembelajaran 

dilakukan tes formatif. 

b. Pertemuan Kedua 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari jumat tanggal 15 maret 2013 yang 

berlangsung pada jam ke 1-2 dengan materi gerhana matahari. Kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan kedua siklus 2 ini telah sesuai dengan 



63 
 

sintaks yang direncanakan sebelumnya seperti pada pertemuan pertama. 

Pada pertemuan kedua ini pembelajaran yang dilaksanakan guru sangat 

bagus dan lebih memotivasi siswa untuk aktif dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan. Kekurangan masih sedikit ada, namun tidak 

menghambat siswa dalam belajar. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

mengerjakan tes formatif. 

c. Pertemuan Ketiga 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari jumat tanggal 16 maret 2013 yang 

berlangsung pada jam ke 1-2. Pada pertemuan ketiga ini hanya melakukan 

pengulangan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu materi 

gerhana bulan dan gerhana matahari. Pembelajaran yang dilaksanakan 

lebih santai namun tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Siswa yang 

belum berpartisipasi dalam bermain peran mendapat gilirannya untuk 

tampil dan siswa dapat mendemonstrasikan seperti yang dilakukan guru 

pada dua pertemuan sebelumnya. Siswa tampak lebih antusias, berani, 

percaya diri, dan sangat aktif. Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi 

dengan mengerjakan tes tertulis. 

 

3) Hasil tindakan 

Hasil tindakan dilihat dari nilai evaluasi siswa pada siklus 2. Hasil 

belajar IPA siswa kelas 6 dilaksanakan pada pertemuan ketiga diakhir 

pembelajaran, dengan materi gerhana bulan dan gerhana matahari tersaji pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA Siklus 2 

 

Interval Frekuensi  Persentase Keterangan  

100-96 3 13,04% Tuntas 

95-91 5 21,74% Tuntas 

90-86 4 17,39% Tuntas 

85-81 5 21,74% Tuntas 

80-76 1 4,35% Tuntas 

75-71 3 13,04% Tuntas 

70-66 2 17,39% Tuntas 

Jumlah 23 100%  

Ketuntasan 23 100%  

Belum Tuntas 0 0%  

Nilai Minimum 70 
 

 

Nilai Maksimum 100 
 

 

Rata-Rata 87,17   

 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan siklus 2 dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode 

bermain peran pada mata pelajaran IPA siswa kelas 6, hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. Dari 23 siswa, 100% siswa tuntas dan mencapai 

criteria ketuntasan minimal yaitu 65. Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai 

terendah 70, serta diperoleh rata-rata kelas naik menjadi 87,17. Peningkatan 

hasil belajar siswa dari siklus 2 yaitu 23 siswa (100%) tuntas, nilai tertinggi 

100 dan nilai terendah 70, serta diperoleh rata-rata kelas 87,17. Dari tabel 4.8 

ketuntasan hasil belajar IPA dapat dilihat pada diagram 4.5 di bawah ini. 
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Diagram 4.5 Hasil Belajar Siklus 2 

 

Berdasarkan diagram 4.5 dapat diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan dengan menerapkan metode demonstrasi dan bermain peran pada siklus 

2, nilai yang diperoleh siswa pada semua interval  hamper seimbang, dimana nilai 

pada semua interval sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu ≥ 65. 

Berdasarkan tabel 4.7 dan diagram 4.5, ketuntasan hasil belajar siswa tersaji 

secara singkat pada tabel 4.8 di bawah ini. 

 

Tabel 4.9 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus 2 

 

 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa 100% atau 23 siswa 

mencapai nilai criteria ketuntasan minimum yaitu ≥ 65. Hal tersebut terlihat jelas 

adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2 yaitu 

dari 19 siswa (83%) menjadi 23 siswa (100%) dan dari 4 siswa (17%) belum 

tuntas menjadi 0%. Berdasarkan tabel 4.9, ketuntasan hasil belajar IPA dapat 

dilihat pada diagram 4.6 di bawah ini. 
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Diagram 4.6 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus 2 

 

Dari diagram 4.6 dapat diketahui bahwa ketuntasan hasil belajar IPA 

siswa kelas 6 mengalami peningkatan dari siklus 1 83% menjadi 100% pada 

siklus 2. Ini berarti semua siswa yaitu 23 siswa mencapai nilai ≥ 65 yang 

merupakan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan sekolah. 

4) Hasil Observasi 

Hasil observasi berdasarkan kegiatan siswa dan guru selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Dalam hal ini, guru kelas 6 sebagai pengajar 

sedangkan peneliti sebagai observer. Observasi dilaksanakan dengan 

melakukan pengamatan selama pembelajaran berlangsung dimana guru dalam 

menggunakan metode demonstrasi dan bermain peran serta aktivitas siswa 

sesuai dengan lembar observasi yang telah peneliti sediakan. Hasil observasi 

kegiatan guru dan siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan 

metode demonstrasi dan metode bermain peran pada siklus 2 tersaji secara 

singkat pada tabel berikut.  

 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Guru Siklus 2 

 

Pertemuan Materi Total Skor Persentase 

Pertama Gerhana bulan 94 84% 

Kedua  Gerhana matahari 97 87% 

100%

0%

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus 2

≥65 (23 Siswa Tuntas) <65 (0 Siswa Tidak Tuntas)
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Pertemuan pertama dengan materi gerhana bulan skor yang diperoleh 

guru adalah 94 dari 112 skor maksimal, dengan persentase 84%. Pada 

pertemuan kedua dengan materi gerhana matahari memperoleh skor 97 dari 

skor maksimal 112, dengan persentase 87%.  

 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi Siswa Siklus 2 

 

Pertemuan Materi Total Skor Persentase 

Pertama Gerhana bulan 95 85% 

Kedua  Gerhana matahari 98 88% 

 

Pertemuan pertama dengan materi gerhana bulan skor yang diperoleh 

siswa adalah 95 dari 112 skor maksimal, dengan persentase 85%. Pada 

pertemuan kedua dengan materi gerhana matahari memperoleh skor 98 dari 

skor maksimal 112, dengan persentase 88%. 

 

5) Hasil Refleksi 

Pada pelaksanaan siklus 2 memperbaiki kekurangan pada siklus 1.   

Berdasarkan observasi dari pelaksanaan siklus 2 siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran cukup antusias dibandingkan pada saat pembelajaran 

siklus 2 baik pada pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Lebih dari 

50% siswa berani mengangkat tangan untuk bertanya atau menjawab 

pertanyaan dari guru. Begitu juga dengan guru, sudah memberikan motivasi 

kepada siswa dengan baik, terampil berdemonstrasi, dan penguasaan kelas 

bagus. Sehingga hasil belajar siswa dengan menerapkan metode demonstrasi 

dan metode bermain peran meningkat dimana 100% siswa mencapai KKM 

yaitu ≥65 yang ditentukan. Ini berarti tidak perlu lagi diadakan tindakan siklus 

berikutnya. 
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4.2 Hasil Analisis Data 

Bagian ini akan dipaparkan hasil analisis data penelitian tentang hasil 

belajar siswa kelas 6 dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode 

bermain peran pada siklus 1 dan siklus 2. 

4.2.1 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 6 

Data yang diperoleh adalah hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 2 

Getas mulai dari prasiklus, siklus 1, dan siklus 2 pada tabel 4.12 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.12 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Prasiklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

No Ketuntasan Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tuntas  10 43% 19 83% 23 100% 

2 Tidak Tuntas 13 57% 4 17% 0 0% 

Jumlah 23 100% 23 100% 23 100% 

Nilai Maksimum 80  85  100  

Nilai Minimum 48  60  70  

Nilai Rata-rata 63,22  75,65  87,17  

 

Berdasarkan tabel perbandingan hasil belajar tiap siklus, dapat dijelaskan 

bahwa pada kondisi awal rata-rata hasil belajar siswa kelas 6 pada materi tata 

surya yaitu 63,22 dan terdapat 13 siswa atau 56,52% yang belum tuntas dalam 

belajarnya sedangkan 10 siswa atau 43,48% telah tuntas belajarnya. 

Hasil belajar siswa pada siklus 1 menunjukkan peningkatan yang sangat 

besar. Rata-rata hasil belajar siswa kelas 6 pada materi rotasi dan revolusi bumi 

dan bulan yaitu 75,65 dan terdapat 4 siswa atau 17,39% yang belum tuntas dan 19 

siswa atau 82,61% yang telah tuntas. 

Hasil belajar siswa yang diperoleh setelah siklus 2 sangat memuaskan 

yaitu rata-rata hasil belajar siswa mencapai 87,17 dan 23 siswa atau 100% yang 

telah tuntas. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat ketuntasan belajar siswa mulai 

dari pra siklus, siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan.  

Peningkatan ketuntasan hasil belajar pada tabel 4.11 dapat dilihat pada 

diagram 4.7 sebagai berikut. 
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Diagram 4.7 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Prasiklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

Berdasarkan diagram 4.7 di atas terlihat jelas perbandingan antara 

prasiklus, siklus1, dan siklus 2. Peningkatan antara prasiklus dan setelah 

dilakukan tindakan sangat pesat. Prasiklus mengalami ketuntasan sebesar 43%. 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 dengan menerapkan metode demonstrasi 

dan metode bermain peran, ketuntasan meningkat sebesar 83%. Kekurangan pada 

siklus 1 diperbaiki pada siklus 2 sehingga ketuntasan naik menjadi 100%. Ini 

berarti tidak satupun siswa mendapat nilai dibawah KKM yaitu 65. Hal ini 

terbukti bahwa dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain 

peran dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa Kelas 6 SD Negeri 2 Getas. 

 

Hasil belajar IPA siswa 6 berdasarkan nilai ulangan harian (prasiklus) dari 

siklus 1 dan siklus 2 selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel 4.13 diskripsi statistik yaitu nilai pada kondisi awal yang 

dapat dilihat dari hasil ulangan harian (prasiklus), nilai pada siklus 1 dan nilai 

pada siklus 2. 
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Tabel 4.13 

Deskriptif Statistik Kenaikan Nilai Prasiklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prasiklus 23 48.00 80.00 63.2174 9.08350 

Siklus 1 23 60.00 85.00 75.6522 9.17980 

Siklus 2 23 70.00 100.00 87.1739 9.39367 

Valid N (listwise) 23     

 

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa nilai rata-rata siswa pada kondisi 

awal yang dapat dilihat dari hasil ulangan harian (prasiklus) adalah 63,22 dan 

siklus 1 75,65  kemudian pada siklus 2 sebesar 87,17, sehingga dapat diketahui 

bahwa telah terjadi peningkatan nilai rata-rata yaitu dari hasil ulangan harian 

(prasiklus) 63,22 naik  menjadi 75,65 pada siklus 1. Sedang pada siklus 2 tampak 

telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa yaitu dari nilai rata-rata 75,65 pada 

siklus 1 naik menjadi 87,17 pada siklus 2. Kenaikan nilai rata-rata dari prasiklus, 

siklus 1, dan siklus 2 tersaji pada grafik sebagai berikut.  

 

 

Diagram 4.8 Nilai Rata-Rata Prasiklus, Siklus 1, dan Siklus 2 
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Diagram 4.8, dapat memaparkan perbandingan nilai rata-rata siswa kelas 6 

mulai dari hasil prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Berdasarkan diagram di atas 

tampak bahwa rata-rata nilai pada kondisi awal yang dapat dilihat dari nilai 

prasiklus yaitu 63,22 dan nilai pada siklus 1 adalah 75,65, sehingga telah terjadi 

peningkatan nilai rata-rata dari 63,22 menjadi 75,65. Kemudian pada siklus 2 juga 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa yaitu dari nilai rata-rata 75,65 pada siklus 1 

naik menjadi 83,17 pada siklus 2. Ini berarti bahwa penerapan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dari uraian penelitian yang telah disajikan, maka penerapan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. 

 

4.2.2 Hasil Observasi Guru 

Data yang diperoleh adalah kegiatan guru dalam menerapkan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran pada mata pelajaran IPA siswa kelas 6 

SDN 2 Getas dengan hasil sebagai berikut. Observasi dilakukan setiap pertemuan 

dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah dari metode demonstrasi dan 

metode bermain peran.  

Hasil observasi guru dari siklus 1 pertemuan pertama sampai siklus 2 

pertemuan kedua direkapitulasi sebagai bukti dimana proses yang dilakukan guru 

sudah sesuai seperti yang dijelaskan pada refleksi. Pada tabel rekapitulasi hasil 

observasi guru terdapat skor rentang 1 sampai 4, dimana skor 1 menunjukkan 

kriteria kurang, skor 2 menunjukkan kriteria cukup, skor 3 menunjukkan kriteria 

baik, dan skor 4 menunjukkan kriteria sangat baik. Hasil observasi tersebut tersaji 

secara rinci pada tabel 4.14 di bawah ini. 
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Tabel 4.14 

Rekapitulasi Hasil Observasi Guru Siklus 1 dan Siklus 2 

   

No Aspek yang di amati Siklus 1 Siklus 2 

I II I II 

I PRA PEMBELAJARAN     

1 Membagi siswa dalam kelompok bermain peran. 4 4 4 4 

2 Memberikan pengarahan tentang teknik bermain peran. 3 3 3 3 

3 Menyiapkan media, peraga dan peralatan pembelajaran. 4 4 4 4 

4 Menanyakan kesiapan kelompok yang akan bermain peran. 4 4 4 4 

II KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN     

1 Melakukan apersepsi. 3 3 3 3 

2 Memotivasi siswa dengan memberikan pujian atas jawaban 1 3 3 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2 2 3 3 

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN     

1 Mengingatkan siswa pada KD sebelumnya. 3 3 3 3 

2 Memberikan pengarahan dan perintah yang jelas. 4 3 3 3 

3 Berdemonstrasi dengan kalimat jelas dan mudah dipahami. 3 3 3 3 

4 Terampil dalam menggunakan media atau peraga. 3 3 3 3 

5 Melakukan pengamatan terhadap siswa. 2 3 3 3 

6 Mengajukan pertanyaan berkaitan materi dari demonstrasi. 3 2 4 4 

7 Menyiapkan tempat untuk bermain peran. 1 2 3 3 

8 Menyiapkan kelompok dan property bermain peran. 2 3 3 3 

9 Memulai simulasi. 4 4 4 4 

10 Membimbing jalannya simulasi. 4 4 4 4 

11 Memberhentikan simulasi. 4 4 4 4 

12 Mengajukan pertanyaan berkaitan materi simulasi. 3 3 3 3 

13 Mendorong siswa berpikir menemukan penyelesaiannya. 3 3 3 3 

14 Menutup kegiatan simulasi. 4 4 4 4 

15 Mendorong siswa untuk menanggapi proses simulasi. 3 3 3 3 

16 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 3 3 3 3 

17 Memberikan penguatan dan menyimpulkan. 3 3 3 3 

18 Memberikan pujian kepada kelompok simulasi dan siswa 

yang menjawab pertanyaan dengan tepat. 

2 2 3 4 

III KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN     

1 Meminta siswa membuat ringkasan materi. 1 2 3 4 

2 Mengingatkan untuk kelompok bermain peran selanjutnya. 4 4 4 4 

3 Memberikan evaluasi. 4 4 4 4 
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Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa guru berperan sebagai 

pengontrol proses pembelajaran. Kegiatan belajar siswa dapat berjalan dengan 

efektif apabila dalam pelaksanaannya guru dapat menguasai kelas dan dapat 

mengatur jalannya kegiatan siswa. Hal tersebut disesuaikan dengan langkah-

langkah sesuai metode demonstrasi dan metode bemain peran. 

Pada hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap kepala sekolah, guru 

kelas 6, dan siswa kelas 6, guru menerapkan metode ceramah, dimana tidak 

adanya keterampilan menciptaan suasana belajar yang menuntut keaktifan serta 

motivasi siswa. Hal tersebut terlihat bahwa kebiasaan guru masih terbawa yaitu 

pada siklus 1 pertemuan I pada aspek memotivasi siswa dnegan memberikan 

pujian atas jawaban mendapat skor 1, karena hal itu tidak dilakukan oleh guru. 

Namun diluar itu, guru sebenarnya sangat mampu untuk memanajemen kelas 

sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dapat 

dilihat pada aspek yang mendapat skor 4, dimana aspek-aspek tersebut termasuk 

dalam keterampilan guru memimpin dan membimbing siswa dengan sangat baik. 

Hasil observasi guru secara singkat dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 

pada siklus 1, dan siklus 2 pada tabel 4.15 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.15 

Hasil Observasi Guru Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Siklus  Pertemuan Materi Total 

Skor 

Persentase Kategori 

Keberhasilan 

1 Pertama Rotasi dan revolusi 

bumi 

84 75% Baik 

Kedua  Rotasi dan revolusi 

bulan 

88 79% Baik 

2 Pertama Gerhana bulan 94 84% Sangat baik 

Kedua Gerhana matahari 97 87% Sangat baik 

 

Pada siklus 1 pertemuan pertama skor yang diperoleh guru adalah 84 

(75%) dan pertemuan kedua 88 (79%) dengan kriteria keberhasilan baik. Hal ini 

dikarenakan masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Oleh sebab itu dilakukan refleksi guna memperbaiki 
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kekurangan tersebut pada siklus 2. Sehingga terjadi peningkatan pada siklus 2, 

pertemuan pertama  skor yang diperoleh guru adalah 94 (84%) dan pertemuan 

kedua meningkat lagi menjadi 97 (87%) dengan kriteria keberhasilan sangat baik. 

Kriteria keberhasilan observasi guru dari siklus pertama ke siklus 2 mengalami 

peningkatan dari baik menjadi sangat baik. Hal tersebut dikarenakan adanya 

refleksi pada setiap pertemuan sehingga kriteria keberhasilan dapat meningkat. 

Peningkatan hasil observasi guru pada tabel 4.15 dapat dilihat pada diagram 4.9. 

 

 

Diagram 4.9 Hasil Observasi Guru Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Berdasarkan diagram 4.9 di atas terlihat jelas perbandingan skor yang 

diperoleh guru dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menerapkan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran. Peningkatan terjadi bukan hanya pada 

setiap siklus, tetapi setiap pertemuan. Dari siklus 1 pertemuan pertama sampai 

siklus 2 pertemuan kedua berturut-turut yaitu 75%, 79%, 84%, dan 87%. Hal ini 

membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan guru sudah sesuai dengan 

perencanaan dan harapan. 

 

4.2.3 Hasil Observasi Siswa 

Data yang diperoleh adalah kegiatan siswa selama pembelajaran dengan 

menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain peran pada mata pelajaran 

IPA siswa kelas 6 SD Negeri 2 Getas. Hasil observasi siswa sebagai berikut. 

Siklus 1 
Pertemuan I

Siklus 1 
Pertemuan II

Siklus 2 
Pertemuan I

Siklus 2 
Pertemuan II

75% 79%
84% 87%

Hasil Observasi Guru Siklus 1 dan Siklus 2

Siklus 1 Pertemuan I Siklus 1 Pertemuan II

Siklus 2 Pertemuan I Siklus 2 Pertemuan II



75 
 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Hasil Observasi Siswa Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No Aspek yang di amati Siklus 1 Siklus 2 

I II I II 

I PRA PEMBELAJARAN     

1 Siswa menempati tempat duduknya masing-masing. 4 4 4 4 

2 Kesiapan menerima pelajaran. 3 3 3 3 

3 Kesiapan properti untuk kelompok bermain peran. 3 3 3 3 

4 Menyiapkan perlengkapan belajar. 4 4 4 4 

II KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN     

1 Aktif menjawab pertanyaan dari apersepsi guru. 2 3 3 3 

2 Mendengarkan informasi dari guru dengan baik. 4 4 4 4 

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN     

1 Mengingat KD yang dipelajari sebelumnya. 2 3 3 3 

2 Mendengarkan arahan dan perintah dari guru. 4 3 3 3 

3 Termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 3 3 3 3 

4 Memperhatikan dan mendengarkan dengan serius ketika 

guru demonstrasi. 

3 3 4 4 

5 Aktif mencatat hal-hal penting dari demonstrasi. 3 4 4 4 

6 Aktif menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 3 4 4 4 

7 Berpartisipasi menyiapkan tempat untuk bermain peran. 2 2 3 3 

8 Kesiapan untuk kelompok bermain peran. 3 3 3 3 

9 Berani dan percaya diri bermain peran. 3 3 4 4 

10 Aktif memperhatikan dan mendengarkan simulasi. 3 3 3 3 

11 Aktif menyocokkan catatannya dari yang didemonstrasikan 

guru dengan yang diperankan. 

3 3 3 3 

12 Kelompok bermain peran melaksanakan simulasi dengan 

baik dan benar. 

3 3 3 3 

13 Menemukan penyelesaian masalah. 3 3 3 3 

14 Aktif menyampaikan penyelesaian tersebut dengan tepat. 2 2 3 3 

15 Aktif dalam menanggapi proses simulasi. 3 3 3 4 

16 Mengajukan pertanyaan tentang hal yang belum dipahami. 1 2 2 3 

17 Bersama guru menarik kesimpulan. 3 3 3 3 

18 Antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 3 3 4 4 

19 Memberikan apresiasi kepada kelompok pemeran. 4 4 4 4 

20 Siswa memiliki pemahaman materi yang sama. 4 4 4 4 

III KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN     

1 Aktif membuat ringkasan materi. 1 3 3 4 

2 Menyelesaiakan soal evaluasi dengan baik dan tepat waktu. 4 4 4 4 
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Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa aktifitas belajar siswa 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan pembelajaran ketika prasiklus 

berdasarkan hasil wawancara. Sebelum dilakukan tindakan, ketika pembelajaran 

berlangsung siswa sangat pasif karena hanya mendengarkan guru menyampaikan 

materi secara ceramah. Setelah itu penugasan dan selesai.  

Hasil wawancara menyatakan bahwa siswa bosan dan sulit memahami 

materi (khususnya pada mata pelajaran IPA), karena proses pembelajaran yang 

dilakukan guru selalu konvensional tanpa didukung dengan peraga atau aktifitas 

siswa apapun. Kebiasaan siswa yang tidak pernah aktif menyebabkan siswa tidak 

terlatih untuk tampil berani dan percaya diri. Hal tersebut sangat berbeda dengan 

hasil observasi setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran pada mata pelajaran IPA dimana siswa 

lebih aktif dan dituntut untuk berani serta percaya diri.  

Pada aspek yang diamati, diantaranya  termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran, aktif menjawab pertanyaan yang diajukan guru, berani dan percaya 

diri bermain peran, aktif menemukan dan menyampaikan penyelesaian masalah, 

mengajukan pertanyaan, antusias mengikuti pembelajaran, dan bersama-sama 

meyimpulkan materi pelajaran, menunjukkan skor yang sangat baik. Ini berarti 

siswa termotivasi, aktif, dapat meningkatkan kerjasama dengan temannya, dan 

memiliki rasa percaya diri untuk tampil dalam proses pembelajaran. Hal ini 

bertolak belakang dengan hasil wawancara prasiklus dimana siswa sulit atau takut 

menjawab atau bertanya, pasif, dan tidak termotivasi. Oleh karena itu, dengan 

menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain peran, siswa mengalami 

banyak aktifitas, kerjasama, dan proses berpikir kemudian siswa memiliki 

pemahaman yang sama terhadap materi. Dengan begitu materi mudah untuk 

dipahami sehingga siswa dapat menyelesaikan soal-soal evaluasi dengan mudah 

dan hasil belajar siswa meningkat.  

Jadi, dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain peran 

yang menuntut siswa aktif, bekerjasama, kritis, dan mendapat pengalaman belajar 

sehingga siswa mudah memahami matei, dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas 6 SDN 2 Getas. 
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Hasil observasi siswa pertemuan I dan pertemuan II pada siklus 1, dan 

siklus 2 pada tabel 4.17 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.17 

Hasil Observasi Siswa Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Siklus  Pertemuan Materi Total 

Skor 

Persentase Kategori 

Keberhasilan 

1 Pertama Rotasi dan 

revolusi bumi 

84 75% Baik 

Kedua  Rotasi dan 

revolusi bulan 

90 80% Baik 

2 Pertama Gerhana bulan 95 85% Sangat baik 

Kedua Gerhana matahari 98 88% Sangat baik 

 

Pada siklus 1 pertemuan pertama skor yang diperoleh siswa adalah 84 

(75%), dan pertemuan kedua 90 (80%) dengan kriteria baik. Hal ini dikarenakan 

salah satunya adalah belum adanya keberanian dan percaya diri siswa dalam 

bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Akan tetapi, hal tersebut telah 

diperbaiki dalam siklus 2. Sehingga terjadi peningkatan pada siklus 2, pertemuan 

pertama  skor yang diperoleh siswa adalah 95 (85%) dan pertemuan kedua 

meningkat lagi menjadi 98 (88%) dengan kriteria sangat baik. Kriteria 

keberhasilan pada observasi siswa dari siklus 1 dengan kriteria keberhasilan baik 

meningkat pada siklus 2 kriteria keberhasilan menjadi sangat baik. Hal tersebut 

dikarenakan adanya refleksi pada setiap pertemuanya sehingga kriteria 

keberhasilan dapat meningkat. Peningkatan hasil observasi siswa pada tabel 4.17 

dapat dilihat pada diagram 4.10 sebagai berikut.  
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Diagram 4.10 Hasil Observasi Siswa Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Berdasarkan diagram 4.10, terlihat jelas perbandingan skor perolehan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menerapkan metode demonstrasi 

dan metode bermain peran. Peningkatan terjadi bukan hanya pada setiap siklus, 

tetapi setiap pertemuan. Dari siklus 1 pertemuan pertama sampai siklus 2 

pertemuan kedua berturut-turut yaitu 75%, 80%, 85%, dan 88%. Hal ini 

membuktikan bahwa pembelajaran dengan menerapkan metode demonstrasi dan 

metode bermain peran terlaksana dengan baik dimana siswa aktif, antusias, dan 

semangat, berani, percaya diri, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan baik. 

 

4.3 Pembahasan 

Hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPA berdasarkan hasil 

penelitian di atas menunjukkan adanya peningkatan dari prasiklus, siklus 1, dan 

siklus 2. Hasil nilai rata-rata ulangan harian (prasiklus) adalah 63,22 dengan 

ketuntasan 13 siswa (43%). Setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan 

metode demonstrasi dan metode bermain peran, hasil belajar siswa pada siklus 1 

mengalami peningkatan nilai rata-rata menjadi 75,65 dengan ketuntasan 19 siswa 

(83%). Selanjutnya, pada siklus 2 hasil belajar siswa mengalami peningkatan nilai 

rata-rata menjadi 87,17 dengan ketuntasan 23 siswa (100%). Hal ini mengandung 

Siklus 1 
Pertemuan I

Siklus 1 
Pertemuan II

Siklus 2 
Pertemuan I

Siklus 2 
Pertemuan II

75%

80%

85%
88%

Hasil Observasi Siswa Siklus 1 dan Siklus 2

Siklus 1 Pertemuan I Siklus 1 Pertemuan II

Siklus 2 Pertemuan I Siklus 2 Pertemuan II
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arti bahwa penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 6 SDN 2 Getas. 

Penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran membawa 

pengaruh tidak hanya pada hasil belajar IPA tetapi juga pada keaktifan siswa. 

Perbedaan yang jelas pada hasil wawancara prasiklus dan setelah dilakukan 

tindakan penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran melalui hasil 

observasi siswa selama pembelajaran. Aspek-aspek yang terdapat pada metode 

demonstrasi dan metode bermain peran menuntut siswa aktif, kritis, dan berani. 

Berikut adalah hal-hal penting bahwa dengan menerapkan metode demonstrasi 

dan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

6 berdasarkan hasil wawancara prasiklus dan hasil observasi semua siklus.  

a. Ketertarikan dan motivasi dalam pembelajaran: pada prasiklus dalam 

menyampaikan materi secara informatif. Namun setelah dilakukan tindakan 

didukung dengan adanya alat peraga yang menggambarkan suatu peristiwa 

alam (rotasi, revolusi, gerhana) seperti sebenarnya, sehingga siswa lebih 

tertarik, termotivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta dapat menyaksikan 

dengan jelas melalui proses demonstrasi tersebut.  

b. Perhatian dan fokus: pada prasiklus siswa merasa bosan, tidak memperhatikan 

dan mengantuk. Namun setelah dilakukan tindakan, siswa  menjadi fokus 

menyimak materi dari demonstrasikan guru dan dari bermain peran, siswa 

harus mencatat hal-hal penting di LKS yang nantinya akan didiskusikan 

bersama. 

c. Keaktifan: pada prasiklus siswa hanya mendengarkan materi yang 

disampaikan guru tanpa disertai aktifitas apapun, namun setelah dilakukan 

tindakan, siswa menjadi aktif baik dalam mencatat maupun bermain peran 

dengan kelompoknya masing-masing, serta diskusi. Hal tersebut membuat 

siswa aktif dalam pembelajaran. 

d. Keberanian dan percaya diri: pada prasiklus siswa tidak dilatih untuk aktif di 

depan kelas, siswa terbiasa mengandalkan guru sebagai pemberi informasi. 

Namun setelah dilakukan tindakan, siswa menjadi mandiri, berani, dan 

percaya diri dalam bermain peran, menjawab pertanyaan, ataupun bertanya. 
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e. Tanggung jawab dan kerjasama: pada pembelajaran prasiklus tidak ada yang 

siswa lakukan selain mendengar dan mengerjakan tugas sehingga tidak 

menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama. Namun, dengan bermain 

peran membutuhkan persiapan sebelumnya, diantaranya yaitu memilih topik, 

anggota, dan interaksi sesama siswa yang baik, sehingga menumbuhkan rasa 

tanggung jawab terhadap kelompoknya sesuai peran masing-masing, 

menumbuhkan kerjasama diantara anggota kelompok agar bermain peran 

dapat dilakukan dengan baik. 

f. Memberikan pengalaman dan belajar bermakna: pada pembelajaran prasiklus 

guru hanya menggunakan metode ceramah dan penyampaian materi secara 

informatif. Namun pada pembelajaran setelah dilakukan tindakan, siswa 

secara langsung melihat proses atau peristiwa alam melalui peraga dari 

demonstrasi yang dilakukan oleh guru, selanjutnya siswa memerankan secara 

langsung proses atau peristiwa alam tersebut dimana siswa mengalami 

peristiwa tersebut seolah-olah terjadi pada dirinya. Hal tersebut akan 

membentuk ingatan yang kuat dan keterampilan dalam berbuat. Sehingga 

dengan mengalami sendiri akan memberikan pengalaman belajar pada siswa 

dan belajar akan lebih bermakna. Hal tersebut menyebabkan siswa mudah 

memahami materi pelajaran dan siswa akan mudah menyelesaikan soal-soal 

evaluasi sehingga hasil belajar meningkat. 

Mata pelajaran IPA terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori 

tentang alam yang tersusun secara sistematis. Pembelajaran IPA menekankan 

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung, baik melalui alat peraga, 

melakukan sendiri, maupun mencari tahu sendiri penyelesaian masalah dengan 

langkah-langkah yang sistematis. Jadi, dengan menerapkan metode demonstrasi 

dan metode bermain peran pada mata pelajaran IPA, proses belajar mengajar 

dapat berjalan efektif karena menumbuhkan ketertarikan dan termotivasi dengan 

adanya alat peraga, siswa dituntut untuk fokus menyimak materi yang 

didemonstrasikan oleh guru, mencatat materi, serta siswa aktif memerankan 

secara langsung peristiwa dari demonstrasi guru. Hal tersebut menumbuhkan rasa 

tanggung jawab, kerjasama, keberanian (dalam bermain peran, bertanya, maupun 
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menjawab pertanyaan) dan kepercayaan diri. Dengan mengalami sendiri akan 

memberikan pengalaman belajar, sehingga belajar IPA menjadi lebih bermakna 

dan hasil belajar IPA dapat meningkat. 

Penelitian relevan dari Vita Asti (2009), ”Penggunaan Metode 

Demonstrasi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas 5 Pada 

Pembelajaran IPA di SD Negeri 2 Kalimendong Semester 1 Tahun Pelajaran 

2009/2010”. Hasil belajar prasiklus nilai rata-rata adalah 55, pada siklus 1 nilai 

rata-rata adalah 75,86 , dan pada siklus 2 nilai rata-rata adalah 83,04. Selanjutnya, 

Krisna Nugraha (2008), “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Sub Pokok 

Bahasan Pembagian Menggunakan Metode Bermain Peran Pada Siswa Kelas 2 

SD Negeri Bringin 1 Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 

2008/2009”. Hasil belajar prasiklus nilai rata-rata adalah 5,5, pada siklus 1 nilai 

rata-rata adalah 6,8, dan pada siklus 2 nilai rata-rata adalah 8,0. Sedangkan, pada 

penelitian ini, dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode bermain peran 

pada mata pelajaran IPA kelas 6, diperoleh hasil nilai rata-rata prasiklus 63,22, 

pada siklus 1 menjadi 75,65, dan pada siklus 2 menjadi 87,17. Berdasarkan 

penelitian Asti dan Nugraha dengan penelitian yang peneliti lakukan, hasil belajar 

dari prasiklus ke siklus 1 dan siklus 2 selalu mengalami peningkatan, sehingga 

dapat diambil simpulan pada penelitian ini, bahwa dengan menerapkan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil siswa.  

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan dengan penerapan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora semester 

2 tahun pelajaran 2012/2013.  

 

 

 


