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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

   4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal 

  4.1.1.1  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Pilihan Ganda 

 Setelah dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas maka akan didapatkan 

hasil reliabilitas maupun hasil validitas pada setiap item soal yang diujikan. 

 Untuk mengetahui hasil dari uji reliabiltas dan uji validitas yang dilakukan 

pada soal pilihan ganda, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Reliabilitas Pertama Soal Evaluasi Pilihan Ganda 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.936 50 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas Kedua Soal Evaluasi Pilihan Ganda 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.958 37 

 

 Dari hasil analisis diketahui nilai Alpha 0,936 pada analisis pertama dan 

pada analisis kedua menjadi 0,959 dengan nilai r tabel > 0,40 terdapat 37 item 

soal yang valid, karena didapat hasil Alpha 0,939 maka masuk ke dalam kriteria 

sangat reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen 

penelitian tersebut sangat reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul 

data penelitian. 

 Dari hasil uji coba soal evaluasi yang dilakukan di SD N Dukuh 03, 

dengan jumlah 20 siswa, diujikan 50 soal pilihan ganda, pada analisis pertama 

diperoleh hasil yaitu terdapat  13 item soal yang gugur, kemudian dilakukan 
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perhitungan lagi dan diketahui hasil keseluruhan soal setelah item soal yang tidak 

valid dibuang, maka didapatkan 37 item soal semuanya valid (Lampiran 11).   

Indeks reliabilitas instrumen dapat dilihat pada output kotak Reliability 

Statistics, pada   kolom Cronbach's Alpha. Kolom N of Items, menunjukkan 

banyaknya nomor item atau butir pada instrumen yang bersangkutan. Diketahui 

bahwa indeks reliabilitas alpha sebesar 0,936 dengan n=50, setelah dilakukan 

analisis ulang dengan membuang item yang tidak valid diperoleh indeks 

reliabilitas  alpha 0,959 (n=37) seperti tabel 4.15 diatas.  

Karena indeks nilai alpha lebih besar dari standar minimal (>0,60) dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes IPA pilihan ganda tersebut reliabel, bahkan 

sangat reliabel. Dengan demikian, untuk meningkatkan nilai alpha dapat 

dilakukan dengan membuang item soal yang tidak valid. 

Setelah dilakukan uji validitas dari 50 soal pilihan ganda, maka akan 

didapatkan hasil item soal yang dikatakan valid. Untuk mengetahui daftar soal 

yang valid dari hasil uji validitas soal pilihan ganda dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Daftar Soal yang Valid dari Hasil Validitas Soal Pilihan Ganda 

 Corrected Item-Total 

Correlation 

  Corrected Item-

Total Correlation 
PG_01 .538 PG_26 .538 

PG_02 .594 PG_29 .602 

PG_03 .781 PG_30 .702 

PG_04 .781 PG_33 .662 

PG_06 .702 PG_34 .781 

PG_07 .781 PG_35 .781 

PG_08 .498 PG_37 .702 

PG_11 .594 PG_38 .781 

PG_12 .662 PG_40 .781 

PG_14 .781 PG_41 .519 

PG_17 .602 PG_42 .662 

PG_18 .594 PG_43 .498 

PG_19 .781 PG_45 .538 

PG_20 .498 PG_46 .702 

PG_21 .781 PG_47 .781 

PG_22 .519 PG_48 .662 

PG_23 .562 PG_49 .781 

PG_24 .602 PG_50 .781 

PG_25 .498 
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4.1.1.2  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Isian 

 Berdasarkan out put (Lampiran 13), 20 item soal yaitu: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 adalah valid, karena semuanya 

>0,40. Karena indeks nilai alpha lebih besar dari standar minimal (>0,60) dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes IPA isian tersebut reliabel, bahkan sangat 

reliabel. Dengan demikian, untuk meningkatkan nilai alpha dapat dilakukan 

dengan mengeluarkan nomor butir yang memiliki indeks validitas (korelasi skor 

butir dengan skor total) paling rendah (0,40). 

 Untuk mengetahui hasil dari uji reliabiltas dan uji validitas yang dilakukan 

pada soal isian, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas Pertama Soal Evaluasi Isian 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.902 30 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Kedua Soal Evaluasi Isian 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.910 21 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Ketiga Soal Evaluasi Isian 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.906 20 

 

Indeks reliabilitas instrumen dapat dilihat pada output kotak Reliability 

Statistics, pada   kolom Cronbach's Alpha. Kolom N of Items, menunjukkan 

banyaknya nomor item atau butir pada instrumen yang bersangkutan. Diketahui 

bahwa indeks reliabilitas alpha sebesar 0,903 dengan n=30, setelah dilakukan 
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analisis ulang dengan membuang item yang tidak valid diperoleh indeks 

reliabilitas  alpha 0,910 (n=20) seperti berikut ini: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.906 20 

 Dari hasil analisis diketahui nilai Alpha 0,903 pada analisis pertama, pada 

analisis kedua menjadi 0,906 dan pada analisis ketiga menjadi 0,910 dengan nilai 

r tabel > 0,40 terdapat 20 item soal yang valid, karena didapat hasil Alpha 0,910 

maka masuk ke dalam kriteria sangat reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

butir-butir instrumen penelitian tersebut sangat reliabel dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data penelitian.  

 Setelah dilakukan uji validitas dari 30 soal isian, maka akan didapatkan 

hasil item soal yang dikatakan valid. Untuk mengetahui daftar soal yang valid dari 

hasil uji validitas soal isian dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut ini: 

Tabel 4.7 

Daftar Soal yang Valid dari Hasil Validitas Soal Pilihan Ganda 

 Corrected Item-Total 

Correlation 
  Corrected Item-Total 

Correlation 

Isian_01 .575 Isian_17 .576 

Isian_02 .720 Isian_18 .596 

Isian_03 .602 Isian_19 .522 

Isian_06 .602 Isian_21 .533 

Isian_07 .541 Isian_22 .602 

Isian_08 .560 Isian_23 .651 

Isian_11 .596 Isian_26 .486 

Isian_13 .522 Isian_28 .560 

Isian_14 .560 Isian_29 .679 

Isian_16 .602 Isian_30 .522 

4.1.1.3  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Uraian 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas Pertama Soal Evaluasi Uraian 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.752 10 
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Berdasarkan out put (Lampiran 15), 5 item soal yaitu: 1, 2, 6, 9, 10 adalah 

valid, karena semuanya > 0,40. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Kedua Soal Evaluasi Uraian 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 5 

Dari hasil analisis diketahui nilai Alpha 0,752 dengan N=10 pada analisis 

pertama, pada analisis kedua menjadi 0,893 dengan N= 5 item soal yang valid, 

karena didapat hasil Alpha 0,893 maka masuk ke dalam kriteria sangat reliabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut sangat 

reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian.  

Dari hasil uji coba soal evaluasi yang dilakukan di SD N Dukuh 03, dengan 

jumlah 20 siswa, diujikan 10 soal uraian, setelah dianalisis maka terdapat 5 item 

soal yang dinyatakan valid.  

Indeks reliabilitas instrumen dapat dilihat pada output kotak Reliability 

Statistics, pada   kolom Cronbach's Alpha. Kolom N of Items, menunjukkan 

banyaknya nomor item atau butir pada instrumen yang bersangkutan. Diketahui 

bahwa indeks reliabilitas alpha sebesar 0,752 dengan n=10, setelah dilakukan 

analisis ulang dengan menggunakan item yang tidak valid diperoleh indeks 

reliabilitas  alpha 0,893 (n=5) seperti pada tabel 4.20.  

Karena indeks nilai alpha lebih besar dari standar minimal (>0,60) dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes IPA uraian tersebut reliabel, bahkan sangat 

reliabel. Dengan demikian, untuk meningkatkan nilai alpha dapat dilakukan 

dengan mengeluarkan nomor butir yang tidak valid. 

Tabel 4.10 

Daftar Soal yang Valid dari Hasil Validitas Soal Uraian 

 Corrected Item-Total Correlation 

Uraian_01 .807 

Uraian_02 .640 

Uraian_06 .830 

Uraian_09 .780 

Uraian_10 .640 
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4.1.1.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Motivasi Belajar Siswa 

Dari hasil analisis diketahui nilai Alpha 0,951 pada analisis pertama dan 

pada analisis kedua menjadi 0,969 dengan nilai r tabel > 0,40 terdapat 20 item 

soal yang valid yang diujikan kepada 20 siswa, karena didapat hasil Alpha 0,969 

maka masuk ke dalam kriteria sangat reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

butir-butir instrumen penelitian tersebut sangat reliabel dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data penelitian yang berupa angket (Lampiran 17). 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Pertama Angket Motivasi Belajar Siswa 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.951 25 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas Kedua Angket Motivasi Belajar Siswa 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.969 20 

 Setelah dilakukan uji reliabilitas dan validitas maka akan didapatkan hasil 

tiap item soal yang valid pada angket motivasi belajar siswa, hasil soal yang yang 

valid pada angket motivasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini:  

Tabel 4.13 

Daftar Soal yang Valid dari Hasil Validitas Angket Motivasi Belajar Siswa 

 Corrected Item-Total 

Correlation 

  Corrected Item-Total 

Correlation 
Soal_01 .736 Soal_16 .722 

Soal_02 .860 Soal_17 .785 

Soal_03 .923 Soal_18 .823 

Soal_04 .736 Soal_19 .736 

Soal_05 .785 Soal_20 .860 

Soal_07 .585 Soal_21 .736 

Soal_08 .887 Soal_22 .823 

Soal_10 .585 Soal_23 .785 

Soal_11 .785 Soal_25 .585 

Soal_14 .923 Soal_26 .736 
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4.1.2 Kesukaran Soal 

Butir soal yang dihitung tingkat kesukarannya adalah butir soal yang 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa pada siklus 1 dan siklus 2. 

Pada siklus 1 dari 20 butir soal pilihan ganda yang dinyatakan mudah adalah 

nomor 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, sedang adalah nomor 2, 4, 8, 

15, 17, 20, tidak ada butir soal yang sukar. Sedangkan untuk siklus 2 dari 10 butir 

soal pilihan ganda terdapat 4 butir soal yang dinyatakan mudah yaitu nomor 1, 3, 

4, 7, soal dengan klasifikasi sedang adalah nomor 2, 5, 6, 8, 9, 10, tidak ada soal 

sukar. 

 Pada soal isian siklus 1 soal yang dinyatakan mudah adalah nomor 1, 5, 6, 

9, 10, sedang adalah nomor 2, 3, 4, 7, 8. Pada siklus 2 soal yang dinyatakan 

mudah adalah nomor 3, 6, 7, 8, 9, sedang adalah nomor 1, 2, 4, 5, 10, tidak 

terdapat soal yang dinyatakan sukar. 

 Sedangkan untuk soal uraian hanya terdapat di siklus 2, yaitu terdapat 5 

soal uraian, dan soal yang dinyatakan mudah adalah nomor 1 dan 3, sedang adalah 

nomor 3 dan 4, dan nomor 2 mempunyai klasifikasi soal yang sukar. 

Untuk mengetahui kesukaran soal yang ada pada siklus 1 dapat dilihat pada 

tabel 4.14 berikut ini: 

Tabel 4.14 

Kesukaran Soal Siklus 1 

Kriteria Jumlah Soal Nomor Soal 

 

PG 

(20) 

 

Isian 

(10) 

PG Isian 

Mudah 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 18, 19 

1, 5, 6, 10 

Sedang 2, 4, 8, 15, 17, 20 2, 3, 4, 7, 8 

Sukar - - 

Untuk mengetahui kesukaran soal yang ada pada siklus 2 dapat dilihat pada 

tabel 4.15 berikut ini: 

Tabel 4.15 

Kesukaran Soal Siklus 2 

Kriteria Jumlah Soal Nomor Soal 

PG 

(10) 

Isian  

(10) 

Uraian 

(5) 

PG Isian Uraian 

Mudah 1, 3, 4, 7 3, 6, 7, 8, 9 1, 5 

Sedang 2, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 4, 5, 10 2, 3, 4 

Sukar - - - 
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Menurut Sudjana (2010), soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah atau terlalu sukar. Tingkat kesukaran soal dalam penelitian ini sudah ideal, 

karena jumlah butir soal yang termasuk dalam kategori sedang pada siklus 1 dan 

siklus 2 relatif sama. 

4.2 Pelaksanaan Tindakan 

4.2.1 Deskripsi Kondisi Awal 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kelas 4 SD Negeri Dukuh 

01 Salatiga, dapat diketahui bahwa hasil belajar yang dimiliki oleh siswa masih 

rendah dan belum tuntas sesuai dengan KKM IPA yang telah ditentukan oleh 

sekolah, yaitu 61. Dari nilai evaluasi yang terdapat pada kondisi awal, yaitu 

sebelum diberikan tindakan, nilai yang diperoleh siswa pada mata pelajaran IPA 

terlihat bahwa masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM. Data 

mengenai hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: siswa dengan nilai 31-40 ada 

7 anak (21%), nilai 41-50 ada 5 anak (15%), nilai 51-60 ada 11 anak (32%), nilai 

61-70 ada 9 anak (26%) dan nilai 71-80 ada 2 anak (6%), sehingga dapat 

diketahui bahwa masih ada 23 siswa yang belum mencapai nilai ≥ 61 yaitu KKM 

yang telah ditetapkan.  

 Dari data tersebut disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang 

berhasil mencapai nilai KKM, sedangkan sebagian besar siswa masih memperoleh 

nilai di bawah KKM mata pelajaran IPA di SD Negeri Dukuh 01, sehingga dapat 

dikatakan bahwa proses pembelajaran belum berhasil dan belum tuntas. 

 Dari jumlah siswa sebanyak 34 siswa, terdapat 11 siswa yang nilainya 

diatas KKM, sedangkan sisanya yaitu 23 siswa masih berada di bawah nilai 

KKM, maka jumlah siswa yang belum memenuhi KKM jika dilihat dari segi 

prosentase yaitu sebesar 67,64% sedangkan yang sudah memenuhi KKM hanya 

sebesar 32,36 %. Pada tes awal yang diberikan, nilai terendah yang didapatkan 

siswa adalah 32,5 dan nilai tertinggi adalah 85, sedangkan untuk nilai rata-rata 

kelas adalah 54,1. 

Untuk lebih jelas mengenai data nilai kondisi awal dapat dilihat pada 

diagram batang pada gambar 4.1 berikut:  
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Gambar 4.1. Hasil Perolehan Nilai Kondisi Awal  

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥61) data hasil perolehan 

nilai sebelum tindakan dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Nilai Kondisi Awal di Kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2011/ 2012 

 

No. 

 

Nilai 

Kondisi Awal  

Keterangan Jumlah Siswa Prosentase (%) 

1. < 61 23 67,64% Belum 

Tuntas 

2. ≥ 61 11 32,36% Tuntas 

Jumlah 34 100%  

Rata-rata 54,1   

Nilai Tertinggi 85   

Nilai Terendah 32,5   

 Dari tabel 4.16 terlihat perbandingan bahwa jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan sebanyak 11 siswa atau dalam prosentase adalah sebanyak 32,36% 

siswa kelas 4 tuntas pada kondisi awal. 

 Sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas dalam belajarnya sebanyak 23 

siswa atau dalam prosentase adalah sebanyak 67,64% siswa kelas 4 belum 

mendapatkan nilai yang menjadi batas ketuntasan yaitu ≥ 61.  

 Nilai tertinggi yang diperoleh adalah 85 sedangkan nilai terendah adalah 

32,5 dengan nilai rata-rata 54,1. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat 

prosentase ketuntasan hasil belajar siswa melalui gambar 4.2 berikut: 
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Gambar 4.2. Prosentase Ketuntasan Nilai Kondisi Awal 

Tabel 4.17 

Standar Deviasi Nilai Kondisi Awal 

                         N                 Minimum    Maximum           Mean                  SD 

VAR00001        34                    32.50             85.00           54.1176      12.13505 

Valid N              34 

(listwise) 

 Dari tabel 4.17 diketahui bahwa nilai terendah adalah 32,5, nilai tertinggi 

adalah 85 dengan nilai rata-rata 54,1 dan standar deviasi 12,13505. Standar 

deviasi adalah tingkatan penyebaran nilai individu dari mean. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, rendahnya hasil 

belajar siswa oleh pemahaman materi yang disampaikan karena penggunaan 

metode ceramah yang masih mendominasi dalam pembelajaran sehingga 

pembelajaran menjadi kurang kondusif, siswa masih kurang termotivasi untuk 

belajar dan mereka masih ragu untuk mengajukan pertanyaan dan masih malu 

untuk mengutarakan pendapatnya, sehingga ini dapat memengaruhi hasil belajar 

siswa dan mengakibatkan hasil belajar siswa masih rendah dan siswa kurang 

termotivasi dalam belajarnya. 

 Diketahui bahwa masih ada 23 siswa yang hasil belajarnya masih rendah, 

maka penulis dan berkolaborasi dengan guru akan melakukan PTK sesuai dengan 

rancangan penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Penulis memilih 

untuk menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa, penelitian ini akan dilaksanakan 

dalam dua siklus dengan menggunakan metode demonstrasi guna meningkatkan 
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hasil belajar siswa dan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Dukuh 01 

Salatiga dalam pembelajaran IPA dengan materi pokok “Gaya”. 

4.2.2 Siklus 1 

1. Rencana Tindakan 

  Perencanaan tindakan yang terdapat pada siklus 1 terdiri dari tiga 

perencanaan pertemuan, yaitu: pertemuan I, pertemuan II, dan pertemuan III. 

a. Pertemuan I 

  Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap observasi yang sudah 

dilakukan di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga, peneliti bekerjasama dengan guru 

kelas IV melakukan diskusi mengenai materi yang akan dalam kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan I, maka guru menyiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan guna mendukung kegiatan pembelajaran.  

  Setelah itu peneliti merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

pada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan yang diajarkan yaitu tentang 

pengertian gaya. Sebelumnya guru memberikan pertanyaan yang dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, yaitu siswa dapat menyimpulkan gaya berupa 

tarikan dan dorongan dari contoh kegiatan menarik gerobak, menarik kursi, dan 

mendorong kursi yang sudah dilakukan. Peneliti juga menyiapkan perlengkapan 

yang akan digunakan dalam pembelajaran, misalnya buku pelajaran, Lembar 

Kerja Siswa (LKS), serta alat peraga yang dapat mendukung dalam proses 

pembelajaran, setelah itu guru meminta dua orang siswa maju ke depan untuk 

menarik masing-masing ujung tali, setelah itu siswa dapat menyimpulkan bahwa 

gaya yang dilakukan adalah berupa gaya tarikan, kegiatan lain adalah siswa 

mendorong meja, dari kegiatan tersebut siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya 

yang dilakukan berupa gaya dorongan. 

b. Pertemuan II 

  Perencanaan pembelajaran siklus 1 pertemuan II dilakukan sebagai tindak 

lanjut dari hasil belajar siswa pada pertemuan sebelumnya, dimana masih terdapat 

kekurangan, yaitu ketika guru mengajukan pertanyaan siswa masih malu dan ragu 

untuk menjawab, tetapi ketika guru menjelaskan masih banyak siswa yang ribut 

dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Pembelajaran siklus 1 pertemuan II 
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menerangkan tentang pengertian gaya, faktor-faktor yang memengaruhi gerak 

benda dan jenis-jenis gaya, sebelumnya guru mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam pembelajaran seperti buku pendukung, lembar kerja siswa, dan 

peralatan pendukung yang akan digunakan untuk mendukung jalannya 

pembelajaran. 

c. Pertemuan III 

  Perencanaan pembelajaran siklus 1 pertemuan III dilakukan untuk 

melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pembelajaran sebelumnya. 

Pada pertemuan III dilakukan kegiatan demonstrasi. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang dirancang pada pertemuan III adalah tentang gaya dapat 

mengubah gerak benda. Untuk meningkatkan kerjasama antarkelompok, 

kebersamaan antarkelompok, motivasi belajar dan sikap mau menghargai diskusi/ 

pendapat teman dalam kelompoknya, terlebih dahulu guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok mendemonstrasikan kegiatan  yang dapat 

menunjukkan pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda, kedudukan benda, 

dan pengaruh gaya terhadap arah gerak benda, maka peneliti menyiapkan segala 

peralatan yang akan digunakan untuk mendukung jalannya pembelajaran. 

  Pembagian kelompok dilakukan oleh guru, selama proses demonstrasi 

yang dilakukan oleh siswa akan diawasi dan dibimbing oleh guru. Kegiatan 

demonstrasi dilakukan selama 25 menit, kemudian satu siswa dalam kelompok 

maju ke depan kelas untuk membacakan kesimpulan hasil demonstrasi yang sudah 

dilakukan bersama kelompoknya. 

2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi Siklus 1 

  Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilakukan selama tiga pertemuan, yaitu 

pertemuan 1 berlangsung selama 35 menit, pertemuan 2 selama 70 menit, 

pertemuan 3selama 70 menit. Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 

2012, pertemuan 2 pada tanggal 29 Februari 2012, pertemuan 3 pada tanggal 3 

Maret 2012. 

  Setelah memperoleh informasi pada kondisi awal yang dilakukan dengan 

berdiskusi dengan guru kelas IV mengenai materi pembelajaran IPA yang akan 

disajikan serta peralatan yang digunakan untuk mendukung jalannya 
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pembelajaran. Sebelum pembelajaran, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang 

menunjang pembelajaran, diantaranya: materi yang termuat dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar observasi, lembar evaluasi untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi. 

Hasil observasi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.18 tentang 

lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa siklus I adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.18 

Data Penerapan Metode Demonstrasi Siklus I 

No Langkah-langkah Siklus 1 

 

Aktivitas Guru Yang diamati 

Pertemuan ke- 

I II III 

Kegiatan Inti 

1 Melakukan kegiatan demonstrasi × √ √ 

2 Respon kepada siswa √ √ √ 

3 Membimbing siswa dalam kegiatan demonstrasi × √ √ 

4 Menyampaikan manfaat/ tujuan pembelajaran × √ √ 

Kegiatan Akhir 

1 Memberikan tindak lanjut kegiatan demonstrasi × √ √ 

2 Mengkonfirmasikan kesimpulan yang benar dari siswa × √ √ 

3 Melakukan evaluasi dan menutup pembelajaran √ √ √ 

4 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien √ √ √ 

 

No Langkah-langkah Siklus 1 

 

Aktivitas Siswa Yang diamati 

Pertemuan ke- 

I II III 

Kegiatan Inti 

1 Semangat dalam pembelajaran × √ √ 

2 Antusias dalam mengikuti kegiatan demonstrasi × √ √ 

3 Aktif mengikuti kegiatan pembelajaran × √ √ 

4 Merangkum informasi dari kegiatan demonstrasi × √ √ 

5 Mendapat kesempatan untuk melakukan demonstrasi × √ √ 

Kegiatan Akhir 

1 Berdiskusi dan membuat kesimpulan √ √ √ 

2 Mengerjakan soal evaluasi √ √ √ 
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Berdasarkan tabel 4.18 tentang hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa 

pada siklus I. Pada siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 28 Februari 2012. Pertemuan II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 

Februari 2012. Pertemuan III dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012. 

Pada siklus I dilakukan penelitian yang dihadiri oleh peneliti yaitu  orang yang 

melakukan penelitian di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga, selanjutnya guru kelas IV 

berkolaborasi dengan peneliti yang bertugas untuk mengajarkan materi 

pembelajaran IPA melalui Metode Demonstrasi, kemudian orang yang bertindak 

sebagai observer adalah guru kelas II yang bertugas untuk mengamati jalannya 

proses pembelajaran  dapat diketahui bahwa pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi sudah berjalan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) IPA yang telah dibuat. Guru dan siswa sudah melakukan pembelajaran 

demonstrasi sesuai dengan langkah-langkahnya.  

a. Pertemuan 1 

1.  Kegiatan Awal 

  Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan I guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam, berdoa, mengabsensi siswa, guru mengkondisikan 

kelas terlebih dahulu agar semua siswa siap untuk mengikuti pembelajaran. Guru 

menyampaikan topik materi yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan dari 

materi yang akan diajarkan yaitu tentang pengertian gaya. 

2.  Kegiatan Inti 

 Pada tahap eksplorasi, siswa dapat menyimpulkan gaya berupa tarikan dan 

dorongan dari contoh kegiatan menarik gerobak, menarik kursi, dan mendorong 

kursi, gerobak, menarik kursi, dan mendorong kursi yang telah dipraktekkan. 

Sedangkan pada tahap elaborasi dua orang siswa maju ke depan untuk menarik 

masing-masing ujung tali, kemudian dari kegiatan tersebut siswa dapat 

menyimpulkan bahwa gaya yang dilakukan adalah berupa gaya tarikan dan 

setelah siswa mendorong meja, dari kegiatan tersebut siswa dapat menyimpulkan 

bahwa gaya yang dilakukan berupa gaya dorongan. 
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3.   Kegiatan Akhir 

  Pada kegiatan akhir ini, guru menyampaikan topik materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

  Pada saat pembelajaran siklus 1 pertemuan pertama berlangsung, peneliti 

meminta bantuan kepada guru kelas 2 untuk menjadi observer selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Hasil observasi yang terlampir untuk lembar 

pengamatan siswa adalah sebagai berikut: Guru belum memberikan motivasi 

sehingga siswa menjadi tidak bersemangat, tidak antusias, kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, pada pembelajaran pertemuan pertama siswa belum 

diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan demonstrasi secara mandiri. 

  Setelah memperhatikan hal tersebut, maka akan dirancang berbagai 

tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan 

yang dilakukan antara lain merancang kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif 

untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA, 

menyampaikan materi dengan menggunakan metode demonstrasi yang dapat 

melibatkan siswa dan untuk memudahkan pemahaman siswa mengenai materi 

yang akan disampaikan dan agar guru lebih fokus dan memperhatikan aktifitas 

belajar siswa agar materi yang disampaikan dapat efektif. 

  Masih adanya kekurangan dalam pemahaman materi yang belum 

diajarkan, berdasarkan hasil pre-test yang diberikan masih banyak siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah standar yang sudah ditentukan, selain itu siswa juga 

masih kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran, mereka masih cenderung 

malu dan takut menjawab ketika guru menyodorkan pertanyaan maupun ketika 

mereka kurang memahami materi yang disampaikan. Kelebihan dari pembelajaran 

pertama ini adalah ketika siswa mendorong meja, dari kegiatan tersebut siswa 

dapat menyimpulkan bahwa gaya yang dilakukan berupa gaya dorongan dan 

siswa senang ketika mempraktekkan kegiatan tersebut. 

   Berdasarkan hasil diskusi antara peneliti dengan guru dan observer, maka 

didapat solusi untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya adalah guru dengan 

memberikan motivasi kepada siswa dengan mengulas kembali materi berupa 

Tanya jawab untuk menumbuhkan umpan balik bagi siswa. Selain itu, agar siswa 
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dapat dengan mudah memahami materi dan mampu mengaplikasikan metode 

demonstrasi dan untuk memberikan kesan yang baik dalam benak siswa. Cara 

yang dilakukan untuk memudahkan pemahaman siswa tentang materi yang 

disampaikan adalah dengan menggunakan metode demonstrasi dan peralatan/ 

media yang dapat menunjang pembelajaran. 

b. Pertemuan 2 

  Pembelajaran pertemuan kedua dilakukan sebagai tindaklanjut dari 

pertemuan sebelumnya. Kekurangan dan kendala yang dihadapi pada siklus 

pertama akan diperbaiki pada pembelajaran kedua ini. Persiapan dilakukan 

sebelum dilakukan pembelajaran kedua meliputi: peralatan yang akan digunakan 

dalam pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, serta kegiatan yang akan 

dilakukan. Guru melanjutkan materi pada pertemuan pertama, yaitu materi 

“pengertian gaya, faktor-faktor yang memengaruhi gerak benda dan jenis-jenis 

gaya”. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua antara lain: 

1. Kegiatan Awal 

  Pada kegiatan awal guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti 

pembelajaran, guru menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan yaitu 

tentang pengertian gaya, faktor-faktor yang memengaruhi gerak benda dan jenis-

jenis gaya, pada kegiatan apersepsi guru menanyakan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. 

2.     Kegiatan Inti 

  Pada tahap eksplorasi siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya berupa 

tarikan dan dorongan dari pengamatan membuka, menutup pintu, mendorong dan 

menarik meja. Pada tahap elaborasi siswa mendeskripsikan pengertian gaya 

merupakan tarikan atau dorongan yang mengenai suatu benda dari contoh 

kegiatan yang telah dilakukan. Siswa dapat menyimpulkan faktor yang 

mempengaruhi gerak benda. Pada tahap ini siswa mendemonstrasikan dengan cara 

menjatuhkan bolpoin ke meja, kemudian menarik kesimpulan bahwa adanya gaya 

gravitasi yang memengaruhi kedudukan benda (bolpoin) yang semula diatas dan 

setelah dijatuhkan berada di bawah, selain itu guru juga meminta siswa untuk 

bercerita apa yang dilakukan untuk mengurangi laju sepeda ketika mereka 
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bermain sepeda. Siswa dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat gaya gesek 

(gaya yang terjadi karena adanya gesekan antara 2 permukaan benda). Siswa 

dapat mengidentifikasi jenis gaya berdasarkan sumber tenaga (gaya otot, gaya 

gesek, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet). Sedangkan pada tahap 

konfirmasi guru memberikan umpan balik positif dan penguatan materi serta 

mengkonfirmasikan kesimpulan yang benar dari siswa tentang pengertian gaya, 

faktor yang memengaruhi gerak benda dan jenis-jenis gaya). 

3.  Kegiatan Akhir  

  Pada kegiatan akhir siswa menuliskan di selembar kertas tentang 10 

contoh kegiatan yang dapat berupa gaya tarikan maupun gaya dorong.  

 Pada saat kegiatan pembelajaran pertemuan kedua, guru kelas 2 bertugas 

sebagai observer untuk mengamati jalannya pembelajaran dari awal hingga akhir 

dengan mengisi lembar observasi. Hasil pengamatan penggunaan metode 

demonstrasi yang telah dilakukan guru dan siswa antara lain: Guru memberikan 

motivasi sehingga siswa menjadi lebih bersemangat, antusias, dan aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, pada pembelajaran pertemuan kedua siswa diberikan 

kesempatan untuk melakukan kegiatan demonstrasi secara mandiri. 

 Dari hasil observasi, maka dilakukan refleksi kegiatan pembelajaran kedua. 

Hasil refleksi yang didapat adalah guru harus menggunakan metode yang dapat 

memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan, serta guru harus 

memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Guru harus 

memperhatikan sejauh mana pemahaman siswa dalam menerima materi. 

 Oleh karena itu guru mengaplikasikan penggunaan metode demonstrasi yang 

melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. 

 

c. Pertemuan 3 

 Tindak lanjut mengenai kekurangan yang ada pada pertemuan sebelumnya 

akan dilakukan perbaikan pada pertemuan ketiga ini. Langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan antara lain: 
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1. Kegiatan Awal 

  Pada kegiatan awal guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti 

pembelajaran, guru menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan yaitu 

yaitu gaya dapat mengubah gerak benda. 

2.  Kegiatan Inti 

  Pada tahap eksplorasi guru mengadakan tanya jawab mengenai materi 

sebelumnya, yaitu pengertian gaya, faktor-faktor yang memengaruhi gerak benda 

dan jenis-jenis benda. Siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya memengaruhi arah 

gerak benda dari kegiatan menjatuhkan bola, kemudian memukul lagi dengan 

tangan ketika memantul dari lantai. Pada tahap elaborasi guru membagi siswa 

kedalam kelompok 6 kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Setiap kelompok 

mendemonstrasikan kegiatan  yang dapat menunjukkan pengaruh gaya terhadap 

kecepatan gerak benda, kedudukan benda dan pengaruh gaya terhadap arah gerak 

benda. Setelah itu setiap kelompok dapat menyimpulkan dari hasil demonstrasi 

bahwa gaya dapat memengaruhi kecepatan gerak benda, kedudukan benda dan 

arah gerak benda. Pada tahap konfirmasi guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan materi serta mengkonfirmasikan kesimpulan yang benar dari setiap 

tentang kegiatan yang dilakukan. 

3.   Kegiatan akhir 

  Pada kegiatan akhir ini siswa mengerjakan latihan soal yang diberikan 

untuk mengukur keberhasilan tingkat pemahaman tentang materi yang diberikan 

pada siklus 1.  

  Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran, siswa 

yang sudah tuntas ada 25 siswa, dan 9 siswa lainnya belum tuntas dalam 

belajarnya karena masih mendapatkan nilai dibawah KKM yaitu 61. Diberikan 

tindak lanjut berupa remedial kepada 9 siswa yang belum tuntas tersebut agar 

terjadi peningkatan hasil belajar, setelah dilakukan remedial akhirnya 9 siswa 

tersebut mendapatkan nilai diatas (KKM=61). 

  Pada saat pembelajaran pertemuan ketiga, observer yaitu guru kelas 2 

masih bertugas untuk mengamati jalannya pembelajaran dengan mengisi lembar 

observasi yang telah disediakan. Hasil observasi yang terlampir untuk lembar 
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pengamatan siswa adalah sebagai berikut: Guru memberikan motivasi sehingga 

siswa menjadi lebih bersemangat, antusias, aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

pada pembelajaran pertemuan ketiga siswa diberikan kesempatan untuk 

melakukan kegiatan demonstrasi secara mandiri. Semua item pertanyaan yang ada 

pada lembar observasi telah diisi oleh observer, hasil yang didapatkan rata-rata 

baik dan mengalami peningkatan dari sebelumnya. Pada pembelajaran pertemuan 

ketiga siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran, penggunaan metode 

demonstrasi membuat siswa lebih aktif dan memudahkan pemahaman materi yang 

disampaikan. 

  Oleh karena itu, diharapkan pada pembelajaran selanjutnya metode 

demonstrasi yang melibatkan siswa masih akan digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar dan motivasi belajar siswa. 

  Refleksi dilakukan dengan menganalisis pembelajaran, terdapat kelebihan 

dan kekurangan yang didapatkan setelah diadakannya refleksi yang dilakukan 

oleh observer, guru dan peneliti.  

3. Refleksi Siklus 1 

  Pada siklus 1 pertemuan I, yaitu ketika pada tahap eksplorasi, dengan 

contoh kegiatan menarik gerobak, menarik kursi, dan mendorong kursi, gerobak, 

menarik kursi, dan mendorong kursi siswa dapat menyimpulkan gaya berupa 

tarikan dan dorongan. Sedangkan pada tahap elaborasi dua orang siswa maju ke 

depan untuk menarik masing-masing ujung tali, kemudian dari kegiatan tersebut 

siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya yang dilakukan adalah berupa gaya 

tarikan dan setelah siswa mendorong meja, dari kegiatan tersebut siswa dapat 

menyimpulkan bahwa gaya yang dilakukan berupa gaya dorongan, tetapi siswa 

masih dibantu guru untuk memudahkan dalam pembuatan kesimpulan, sehingga 

perlu diberikan motivasi yang lebih agar siswa bisa lebih percaya diri 

menyimpulkan hasil diskusi. Pada pembelajaran kedua siswa lebih aktif dan 

antusias mengikuti pembelajaran serta sudah bisa membuat sendiri kesimpulan, 

pada pembelajaran ketiga siswa lebih antusias dibandingkan pada pertemuan 

sebelumnya, karena mereka bekerjasama dalam kelompok untuk melakukan 

kegiatan demonstrasi sehingga mereka lebih antusias dan mereka sudah bisa 
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menyimpulkan hasil diskusi dengan baik, sehingga guru hanya memberikan 

sedikit penguatan dari kesimpulan yang sudah mereka buat. 

  Setelah diadakan tindakan pada siklus 1, pada akhir pembelajaran siswa 

mendapatkan lembar evaluasi untuk dikerjakan, dari hasil evaluasi siklus 1 

terdapat 9 siswa yang belum tuntas dalam belajarnya 26,48%, sedangkan siswa 

yang sudah tuntas dalam belajarnya ada 25 siswa atau 73,52%. 

  Hasil tindakan observasi pada siklus 1 yang dilakukan di SD Negeri 

Dukuh 01 Salatiga berupa hasil lembar observasi  yang diterapkan oleh guru dan 

kepada siswa (terlampir). Penilaian observasi dilakukan oleh observer (guru kelas 

2). Sedangkan proses pembelajaran menggunakan metode demonstrasi pada 

siswa, hasil kegiatan yang dilakukan sudah cukup baik, karena siswa sudah 

mengalami peningkatan dari sebelum menggunakan metode demonstrasi sampai 

akhir penggunaan metode demonstrasi.  

  Dari hasil lembar observasi yang sudah diisi dapat dilihat pada siklus 1 

pertemuan 1 pembelajaran metode demonstrasi sudah diterapkan, dengan kategori 

cukup baik. 

  Pada siklus 1 pertemuan II guru masih mengalami sedikit kekurangan, 

yaitu ketika kegiatan demonstrasi berlangsung dan siswa kurang terkontrol dengan 

baik sehingga banyak diantara mereka yang ribut, mengganggu temannya, dan 

bahkan terlalu asyik sendiri dengan peralatan demonstrasi. Sedangkan kelebihan 

guru dalam mengajar yaitu lebih optimal dalam membimbing siswa dalam 

kegiatan demonstrasi maupun dalam diskusi kelompok, guru mampu menjelaskan 

ketika siswa mengalami kesulitan dalam kegiatan demonstrasi, adanya ketegasan 

guru saat menegur siswa yang seenaknya sendiri saat proses pembelajaran, siswa 

sudah baik dalam membuat kesimpulan dan guru mengkonfirmasikan kesimpulan 

yang benar dari setiap kesimpulan yang sudah dibuat oleh siswa. Kekurangan/ 

kelemahan yang ada pada pertemuan II akan diperbaiki pada pertemuan III. 

  Pada siklus 1 pertemuan III, kekurangan guru dalam pembelajaran masih 

terlihat, karena dalam pembelajaran masih menggunakan metode demonstrasi 

yang dilakukan dalam kelompok, sehingga masih banyak siswa yang ramai dalam 

kegiatan, tetapi masih dalam batas yang baik. Kelebihan guru dalam pertemuan III 
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ini adalah guru lebih optimal dalam membimbing jalannya diskusi kelompok, 

ketegasan guru dalam menegur siswa yang masih ribut sendiri, siswa sudah baik 

dalam membuat kesimpulan yang benar, sehingga guru hanya menjelaskan sedikit 

ulasan tentang kesimpulan yang sudah dibuat oleh siswa. Kegiatan pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi sudah terprogram dengan baik, siswa sudah 

termotivasi untuk belajar dan lebih aktif, dan hasil nilai tes pada siklus 1 sudah 

belum mencapai indikator kinerja yaitu 85%, dari 34 siswa kelas 4 di SD Negeri 

Dukuh 01 Salatiga ada 25 siswa tuntas dan 9 siswa belum tuntas, kesimpulannya 

adalah pada siklus 1 ini sudah cukup baik dan bisa dilanjutkan pada siklus 2 

karena belum mencapai indikator kinerja, dan digunakan sebagai pemantapan 

serta tindak lanjut keberhasilan siklus 1 yang sudah dilakukan dengan cukup baik. 

 Hasil tindakan observasi yang dilakukan pada siklus 1 di SD Negeri 

Dukuh 01 Salatiga berupa hasil lembar observasi penggunaan metode demonstrasi 

yang diterapkan pada guru dan siswa, guru kelas II bertindak sebagai observer 

untuk melakukan penilaian tindakan observasi. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode demonstrasi dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Pada 

siklus 1 jumlah siswa yang tuntas masih 70% dan belum mencapai indikator 

kinerja yaitu hasil belajar 85% dan motivasi belajar dengan kategori tinggi, 

selanjutnya pada siklus 2 juga akan dilakukan dalam tiga pertemuan dan masih 

menggunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi 

belajar siswa agar mencapai indikator kinerja 85% dan motivasi belajar dengan 

kategori tinggi. 

4.2.3 Siklus 2 

1.  Rencana Tindakan 

  Perencanaan tindakan yang terdapat pada siklus 2 terdiri dari tiga 

perencanaan pertemuan, yaitu: pertemuan I, pertemuan II, dan pertemuan III. 

a.  Pertemuan I 

  Berdasarkan hasil tindakan yang ada pada siklus 1 maka pelaksanaan 

siklus 2 dilakukan untuk tindak lanjut dari hasil sebelumnya yang sudah 

diperoleh. Diadakan tindak lanjut dan perbaikan yang mengacu dari siklus 1. 

Kekurangan serta kendala yang dihadapai pada pembelajaran siklus 1 akan 
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diperbaiki pada siklus 2 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2012 sampai 

dengan 10 Maret 2012. Pembelajaran yang dilakukan pada siklus 2 masih dalam 

Standar Kompetensi yang sama yaitu Memahami beragam gaya dapat mengubah 

gerak dan atau bentuk suatu benda, tetapi berbeda Kompetensi Dasar. Pada siklus 

2 ini akan dijelaskan materi tentang “Gaya dapat mengubah bentuk”, adapun 

indikatornya adalah sebagai berikut: (a) Menyebutkan pengaruh gaya terhadap 

bentuk benda, (b) Menyebutkan contoh gaya dapat mempengaruhi bentuk benda 

dalam  kehidupan sehari-hari, (c) Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keadaan benda jika dimasukkan ke dalam air. 

  Peneliti juga menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran, misalnya buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), serta alat 

peraga yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. 

b.  Pertemuan II 

  Perencanaan pembelajaran siklus 2 pertemuan II dilakukan sebagai tindak 

lanjut dari hasil belajar siswa pada pertemuan sebelumnya, dimana masih terdapat 

kekurangan, yaitu ketika siswa kurang terkontrol saat pelaksanaan pembelajaran 

dengan metode demonstrasi. Pembelajaran siklus 2 pertemuan II menerangkan 

tentang gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Peralatan yang mendukung 

pembelajaran dipersiapkan dengan baik agar pembelajaran dapat efektif. 

c.  Pertemuan III 

  Perencanaan pembelajaran siklus 2 pertemuan III dilakukan untuk 

melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pembelajaran sebelumnya. 

Pada pertemuan III masih dilakukan kegiatan demonstrasi. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang dirancang pada pertemuan III adalah tentang keadaan benda 

jika dimasukkan ke dalam air (terapung, melayang, tenggelam).  

  Untuk meningkatkan kerjasama antarkelompok, kebersamaan 

antarkelompok, motivasi belajar dan sikap mau menghargai diskusi/ pendapat 

teman dalam kelompoknya, terlebih dahulu guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok yang beranggotakan 7 orang, setiap kelompok diberikan peralatan 

berupa ember/ wadah transparan, kemudian siswa mendemonstrasikan pengaruh 

benda jika dimasukkan ke dalam air (misal: batu, kayu, uang logam, peniti, karet, 
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dsb), maka peneliti menyiapkan segala peralatan yang akan digunakan untuk 

mendukung jalannya pembelajaran. 

  Pembagian kelompok dilakukan oleh guru, selama proses demonstrasi 

yang dilakukan oleh siswa akan diawasi dan dibimbing oleh guru. Kegiatan 

demonstrasi dilakukan selama 25 menit, kemudian satu siswa dalam kelompok 

maju ke depan kelas untuk membacakan kesimpulan hasil demonstrasi yang sudah 

dilakukan bersama kelompoknya. 

2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi Siklus 2 

  Diadakan tindak lanjut dan perbaikan yang mengacu dari siklus 1. 

Kekurangan serta kendala yang dihadapai pada pembelajaran siklus 1 akan 

diperbaiki pada siklus 2 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2012 sampai 

dengan 10 Maret 2012. Pembelajaran yang ada pada siklus 2 terdapat tiga kali 

pertemuan pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan pada siklus 2 masih dalam 

Standar Kompetensi yang sama yaitu Memahami beragam gaya dapat mengubah 

gerak dan atau bentuk suatu benda, tetapi berbeda Kompetensi Dasar. Pada siklus 

2 ini akan dijelaskan materi tentang “Gaya dapat mengubah bentuk”, adapun 

indikatornya adalah sebagai berikut: (a) Menyebutkan pengaruh gaya terhadap 

bentuk benda, (b) Menyebutkan contoh gaya dapat mempengaruhi bentuk benda 

dalam  kehidupan sehari-hari, (c) Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keadaan benda jika dimasukkan ke dalam air.  

  Penerapan penggunaan metode demonstrasi masih digunakan dalam 

pembelajaran, hanya saja pengguunaannya lebih mementingkan keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran serta pembuatan kesimpulan dilakukan oleh siswa. Hasil 

evaluasi pada siklus 1 akan dibandingkan dengan hasil siklus 2 sehingga akan 

terlihat peningkatan hasil belajar dalam penerapan metode demonstrasi pada 

pembelajaran IPA. 

Observasi dilaksanakan secara intensif, adapun hasil observasi yang 

diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.19 tentang lembar pengamatan aktivitas guru 

dan siswa siklus II adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.19 

Data Penerapan Metode Demonstrasi Siklus II 

No Langkah-langkah Siklus II 

 

Aktivitas Guru Yang diamati 

Pertemuan ke- 

I II III 

Kegiatan Inti 

1 Melakukan kegiatan demonstrasi √ √ √ 

2 Respon kepada siswa √ √ √ 

3 Membimbing siswa dalam kegiatan demonstrasi √ √ √ 

4 Menyampaikan manfaat/ tujuan pembelajaran √ √ √ 

Kegiatan Akhir 

1 Memberikan tindak lanjut kegiatan demonstrasi √ √ √ 

2 Mengkonfirmasikan kesimpulan yang benar dari siswa √ √ √ 

3 Melakukan evaluasi dan menutup pembelajaran √ √ √ 

4 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien √ √ √ 

 

No Langkah-langkah Siklus II 

 

Aktivitas Siswa Yang diamati 

Pertemuan ke- 

I II III 

Kegiatan Inti 

1 Semangat dalam pembelajaran √ √ √ 

2 Antusias dalam mengikuti kegiatan demonstrasi √ √ √ 

3 Aktif mengikuti kegiatan pembelajaran √ √ √ 

4 Merangkum informasi dari kegiatan demonstrasi √ √ √ 

5 Mendapat kesempatan untuk melakukan demonstrasi √ √ √ 

Kegiatan Akhir 

1 Berdiskusi dan membuat kesimpulan √ √ √ 

2 Mengerjakan soal evaluasi √ √ √ 

 

Berdasarkan tabel 4.19 tentang hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa 

pada siklus II. Pada siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 6 Maret 2012. Pertemuan II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 

2012. Pertemuan III dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012. Pada 

siklus II dilakukan penelitian yang dihadiri oleh peneliti yaitu  orang yang 

melakukan penelitian di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga, selanjutnya guru kelas IV 

berkolaborasi dengan peneliti yang bertugas untuk mengajarkan materi 



64 
 

 
 

pembelajaran IPA melalui Metode Demonstrasi, guru kelas II masih bertindak 

sebagai observer yang bertugas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran. 

Dapat diketahui bahwa pembelajaran menggunakan metode demonstrasi sudah 

berjalan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPA yang 

telah dibuat. Guru dan siswa sudah melakukan pembelajaran demonstrasi sesuai 

dengan langkah-langkahnya.  

a. Pertemuan 1 

1.  Kegiatan Awal 

  Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan I guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam, berdoa, mengabsensi siswa, guru mengkondisikan 

kelas terlebih dahulu agar semua siswa siap untuk mengikuti pembelajaran. Guru 

menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan yaitu pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda dan contoh kegiatan yang memengaruhi gaya dapat 

mengubah bentuk benda.  

2.  Kegiatan Inti 

 Pada tahap eksplorasi guru mengadakan tanya jawab mengenai materi 

sebelumnya yaitu gaya dapat memengaruhi gerak benda. Sedangkan pada tahap 

elaborasi siswa membuat bentuk jaring-jaring dari karet gelang, dan bulatan-

bulatan dari kertas, setelah itu siswa menyimpulkan pengaruh gaya dapat 

mengubah bentuk benda dari kegiatan tersebut. Pada tahap konfirmasi guru 

mengkonfirmasikan kesimpulan yang benar dari siswa tentang gaya dapat 

mengubah bentuk suatu benda. 

3.  Kegiatan akhir 

 Pada kegiatan akhir guru memberikan penguatan materi, dan 

memberitahukan materi yang akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 

b. Pertemuan 2 

1.  Kegiatan Awal 

 Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan II guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam, berdoa, mengabsensi siswa, guru mengkondisikan 

kelas terlebih dahulu agar semua siswa siap untuk mengikuti pembelajaran. Guru 

menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan tentang gaya dapat 
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mengubah bentuk suatu benda dan contoh kegiatan yang merupakan gaya dapat 

mengubah bentuk suatu benda. Pada pertemuan kedua guru dilakukan kegaitan 

apersepsi: Menyanyikan lagu “peyok-peyok”. 

2.  Kegiatan Inti 

 Pada tahap eksplorasi guru memberi penguatan dengan membahas materi 

dan mengadakan tanya jawab mengenai materi sebelumya tentang gaya dapat 

mengubah bentuk benda. Kemudian salah seorang siswa maju ke depan untuk 

memukul kaleng bekas, kemudian siswa menyimpulkan bahwa gaya dorong yang 

diberikan menyebabkan kaleng dapat berubah bentuk menjadi peyok setelah 

dipukul. Siswa dapat mendeskripsikan penyebab benda dapat berubah bentuk 

karena gaya yang berupa tarikan maupun dorongan. Sedangkan pada tahap 

elaborasi siswa membentuk plastisin menjadi bulatan-bulatan sebesar bola 

pingpong sebanyak dua buah. Kemudian meletakkan plastisin tersebut di atas 

meja dan menjatuhkan kelereng yang cukup besar di atas plastisin yang sudah 

diletakkan di meja. Siswa beserta teman sebangku mengamati apa yang terjadi 

pada plastisin. Kemudian siswa menjatuhkan batu di atas plastisin yang lain dan 

mengamati apa yang terjadi pada plastisin. Siswa dapat menyimpulkan dari 

kegiatan menjatuhkan kelereng dan batu di atas plastisin dapat memengaruhi 

bentuk plastisin karena adanya gaya gravitasi/ gaya tarik bumi. 

 Siswa menyebutkan contoh lain yang berhubungan dengan gaya dapat 

mengubah bentuk benda. Siswa membuat berbagai bentuk jaring-jaring dari karet 

gelang, meniup balon kemudian menekan dan menarik balon. Siswa dapat 

menjelaskan bahwa pengaruh gaya terhadap bentuk benda antara lain berupa 

tarikan atau dorongan yang mengenai benda. Pada tahap konfirmasi siswa 

mempresentasikan hasil percobaan kepada temannya, bahwa pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda dapat berupa tarikan atau dorongan, setelah itu guru 

mengkonfirmasikan kesimpulan yang benar dari siswa mengenai gaya dapat 

mengubah bentuk benda. 

3.  Kegiatan Akhir  

 Pada tahap akhir ini siswa membuat kerajinan tangan dari bahan plastisin 

untuk membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi bentuk benda. 
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c. Pertemuan 3 

1.  Kegiatan Awal 

 Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan III guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam, berdoa, mengabsensi siswa, guru mengkondisikan 

kelas terlebih dahulu agar semua siswa siap untuk mengikuti pembelajaran. Guru 

menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan yaitu keadaan benda jika 

dimasukkan ke dalam air (terapung, melayang, tenggelam). Pada kegiatan 

apersepsi siswa menunjukkan kerajinan plastisin yang sudah dibuat Kemudian 

diberi pertanyaan: “Bagaimana bentuk awal tanah liat tersebut apakah sama 

dengan bentuk akhirnya? Mengapa bisa demikian?” 

2.  Kegiatan Inti 

 Pada tahap eksplorasi guru memberi memberi penguatan dengan 

membahas materi sebelumnya, mengadakan kompetisi tanya jawab mengenai 

materi sebelumnya yaitu gaya dapat memengaruhi gerak benda. Pada tahap 

elaborasi siswa dibagi kedalam 5 kelompok yang beranggotakan 7 orang, setiap 

kelompok diberikan peralatan berupa ember/ wadah transparan kemudian siswa 

mendemonstrasikan pengaruh benda jika dimasukkan ke dalam air (misal: batu, 

kayu, uang logam, peniti, karet, dsb). Siswa mencatat hasil kegiatan, dengan tabel 

(nama benda dan keadaan jika dimasukkan dalam air: terapung, mengapung, 

tenggelam), kemudian siswa mendeskripsikan pengertian benda terapung, 

melayang, tenggelam. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil 

dari massa jenis air. Benda akan melayang jika massa jenis benda dan air sama. 

Benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. 

Pada tahap koonfirmasi guru memberikan umpan balik positif dan penguatan 

materi dan mengkonfirmasikan kesimpulan yang benar dari siswa bahwa benda 

akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis air. Benda 

akan melayang jika massa jenis benda dan air sama. Benda akan tenggelam jika 

massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. 

3.  Kegiatan Akhir 

 Pada kegiatan akhir ini siswa mengerjakan latihan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa mengenai materi yang diberikan pada siklus 2 ini. 
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3. Refleksi Siklus 2 

 Setelah proses pembelajaran, maka yang menjadi perhatian dalam kegiatan 

refleksi adalah peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa dalam 

pembelajaran dengan penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA 

dengan Kompetensi Dasar: Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan 

dan tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda.  

 Hasil belajar siswa meningkat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

hasil belajar melalui prosentase 100% dari jumlah peserta didik yang memperoleh 

nilai diatas KKM, dengan demikian pembelajaran pada siklus 2 telah tuntas 100%. 

 

4.3  Hasil Analisis Data 

4.3.1. Siklus 1 

 Hasil analisis yang diperoleh setelah menggunakan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran IPA dengan materi gaya pada kelas 4 semester 2 pada siklus 

1 yang dilakukan di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga dapat dilihat pada tabel 4.20 

berikut:  

Tabel 4.20 

Rekapitulasi Nilai Siklus 1 di Kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2011/ 2012 

 

No. 

 

Nilai 

Siklus 1  

Keterangan Jumlah Siswa Prosentase (%) 

1. < 61 9 26,48% Belum Tuntas 

2. ≥ 61 25 73,52% Tuntas 

Jumlah 34 100%  

Rata-rata 68,8   

Nilai Tertinggi 92,5   

Nilai Terendah 40   

 Dari tabel 4.20  terlihat perbandingan bahwa jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan sebanyak 25 siswa atau 73,52%, nilai tertinggi yang diperoleh adalah 

92,5 sedangkan nilai terendah adalah 40 dengan nilai rata-rata 68,8.  
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 Jumlah siswa yang belum tuntas ada 9 siswa atau 26,48% karena masih 

mendapatkan  nilai dibawah KKM (KKM=61), yang dapat diuraikan sebagai 

berikut:  nilai 31 s/d 40 ada 1 siswa, 41 s/d 50 ada 4 siswa dan nilai 51 s/d 60 ada 

4 siswa sedangkan 25 siswa yang sudah memenuhi KKM dengan nilai 61 s/d 70 

sebanyak 8 siswa, nilai 71 s/d 80 sebanyak 10 siswa, nilai 81 s/d 90 sebanyak 6 

siswa dan nilai 91 s/d 100 hanya ada 1 siswa. 

 Dari tabel 4.4 yaitu mengenai standar deviasi nilai siklus 1 diketahui 

bahwa nilai terendah adalah 40, nilai tertinggi adalah 92,5 dengan nilai rata-rata 

68,8 dan standar deviasi 13,43473. Standar deviasi adalah tingkatan penyebaran 

nilai individu dari mean. 

 Untuk mengetahui standar deviasi nilai siklus 1 dapat diketahui pada tabel 

4.21 berikut ini: 

Tabel 4.21 

Standar Deviasi Nilai Siklus 1 

                               N        Minimum        Maximum    Mean               SD 

VAR00001            34             4.000                 92.50      68.8235          13.43473 

Valid N                  34 

(listwise) 

 Berdasarkan data nilai hasil belajar yang diperoleh pada Siklus 1, disajikan 

dalam bentuk tabel 4.22 berikut: 

Tabel 4.22 

Ketuntasan Belajar Siklus 1 di Kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2011/ 2012 

No. Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Prosentase (%) 

1. Tuntas 25 73,52% 

2. Belum tuntas 9 26,48% 

 Jumlah 34 100% 

 Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa siswa yang masih mendapatkan 

nilai di bawah KKM ada 9 siswa atau sebanyak 26%, sedangkan yang sudah 

memenuhi nilai diatas KKM ada 25 siswa atau 74%,  
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 Berdasarkan pada gambar 4.3 yaitu hasil belajar Siklus 1 dengan 

menggunakan metode demonstrasi, rendahnya hasil belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, faktor tersebut berasal dari guru dan dari siswa. Faktor dari guru 

yaitu pembelajaran masih didominasi dengan pembelajaran secara konvensional 

yaitu penggunaan metode ceramah, sedangkan faktor dari siswa antara lain karena 

siswa masih ragu dan malu untuk bertanya, keterampilan bertanya siswa tersebut 

masih kurang sehingga menyebabkan pembelajaran kurang efektif ketika siswa 

masih belum mau bertanya tentang materi yang dirasa masih kurang mereka 

pahami.  

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat ketuntasan belajar siswa melalui gambar 

4.3 berikut: 

 

Gambar 4.3. Prosentase Ketuntasan Nilai Siklus 1 

4.3.2 Siklus 2 

Dari tabel 4.23  terlihat bahwa seluruh siswa dapat mencapai ketuntasan 

hasil belajar, yaitu sebanyak 34 siswa atau 100%, nilai tertinggi yang diperoleh 

adalah 100 sedangkan nilai terendah adalah 67 dengan nilai rata-rata 85,5. dapat 

diketahui bahwa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 41 s/d 50 dan 51 s/d 60 

sebanyak 0 siswa, ini berarti tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dibawah 

KKM. Siswa yang mendapatkan nilai 61 s/d 70 hanya terdapat 1 siswa, nilai 71 

s/d 80 sebanyak 9 siswa, nilai 81 s/d 90 sebanyak 13 siswa dan nilai 91 s/d 100 

sebanyak 11 siswa. Ini berarti sebanyak 34 siswa kelas 4 di SD Negeri Dukuh 01 

Salatiga mendapatkan nilai diatas KKM atau 100% tuntas dalam pembelajaran 

IPA dengan materi “Gaya”.   
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 Hasil analisis yang diperoleh setelah menggunakan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran IPA dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut: 

Tabel 4.23 

Rekapitulasi Nilai Siklus 2 di Kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2011/ 2012 

 

No. 

 

Nilai 

Siklus 1  

Keterangan Jumlah Siswa Prosentase (%) 

1. < 61 0 0% Belum Tuntas 

2. ≥ 61 34 100% Tuntas 

Jumlah 34 100%  

Rata-rata 85,5   

Nilai Tertinggi 100   

Nilai Terendah 67   

 

Dari tabel 4.23  terlihat bahwa seluruh siswa dapat mencapai ketuntasan 

hasil belajar, yaitu sebanyak 34 siswa atau 100%, nilai tertinggi yang diperoleh 

adalah 100 sedangkan nilai terendah adalah 67 dengan nilai rata-rata 85,5. dapat 

diketahui bahwa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 41 s/d 50 dan 51 s/d 60 

sebanyak 0 siswa, ini berarti tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dibawah 

KKM. Siswa yang mendapatkan nilai 61 s/d 70 hanya terdapat 1 siswa, nilai 71 

s/d 80 sebanyak 9 siswa, nilai 81 s/d 90 sebanyak 13 siswa dan nilai 91 s/d 100 

sebanyak 11 siswa. Ini berarti sebanyak 34 siswa kelas 4 di SD Negeri Dukuh 01 

Salatiga mendapatkan nilai diatas KKM atau 100% tuntas dalam pembelajaran 

IPA dengan materi “Gaya”.   

Tabel 4.24 

Standar Deviasi Siklus 2 

                              N            Minimum     Maximum          Mean              SD 

VAR00001            34                67.00           100.00         85.5000         8.30026 

Valid N                  34 

(listwise) 
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 Dari tabel 4.24 diketahui bahwa nilai terendah adalah 67, nilai tertinggi 

adalah 100 dengan nilai rata-rata 85,5 dan standar deviasi 8,36026. Standar 

deviasi adalah tingkatan penyebaran nilai individu dari mean. 

Berdasarkan data nilai hasil belajar yang diperoleh pada Siklus 2, disajikan 

dalam bentuk tabel 4.25 berikut: 

Tabel 4.25 

Ketuntasan Belajar Siklus 2 di Kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2011/ 2012 

No. Ketuntasan 

Belajar 

Jumlah Siswa 

Jumlah Prosentase (%) 

1. Tuntas 34 100% 

2. Belum tuntas 0 0% 

 Jumlah 34 100% 

  

 Berdasarkan tabel 4.25 tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah KKM sebanyak 0 siswa atau tidak ada yang 

memperoleh nilai dibawah 61 dengan prosentase 0%. Siswa yang mendapatkan 

nilai diatas KKM sebanyak 34 siswa dengan prosentase 100%. Dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa meningkat pada pembelajaran IPA yang telah 

disampaikan oleh guru.  

 Berdasarkan gambar 4.4 berikut ini yaitu mengenai ketuntasan belajar 

siswa dapat diketahui bahwa seluruh siswa kelas 4 sebanyak 34 siswa tuntas 

dalam hasil belajarnya dan sebanyak 0 siswa atau tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah (KKM=61). Berarti indikator kinerja pada penelitian 

siklus 2 telah sesuai dengan rencana. 

 Dari gambar tersebut diketahui bahwa ketuntasan belajar pada siklus 2 

adalah sebanyak 100% siswa telah tuntas dalam belajar, dan telah melampaui 

indikator kinerja yaitu 85% ketuntasan dalam hasil belajar. 

 Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dapat dilihat melalui gambar 

4.4 berikut: 
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Gambar 4.4. Prosentase Ketuntasan Nilai Siklus 2  

Berdasarkan tabel 4.26 berikut ini dapat diketahui adanya peningkatan 

jumlah siswa yang tuntas dalam belajarnya, yaitu dari 11 siswa yang tuntas pada 

saat kondisi awal menjadi 25 siswa pada siklus 1 dan pada siklus 2 sebanyak 34 

siswa atau 100% tuntas, sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas pada saat 

kondisi awal sebanyak 23 siswa, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus 1 

jumlah siswa yang belum tuntas sebanyak  9 siswa, selanjutnya pada siklus 2 

jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan ada 0 siswa, atau sebanyak 34 

siswa telah mendapatkan nilai ≥61 atau 100% tuntas.  

Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar, karena dengan metode ini siswa 

dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, dapat meningkatkan pemahaman belajar 

siswa, kerjasama dalam kelompok dan diskusi dapat berlangsung dengan efektif.  

 Untuk mengetahui perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa pada 

kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2 dapat ditunjukkan pada tabel 4.26 berikut: 

Tabel 4.26 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Kondisi Awal, Siklus 1 dan Siklus 2 di 

SD Negeri Dukuh 01 Salatiga Tahun Ajaran 2011/2012 

 

No. 

 

 

Nilai 

Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah 

Siswa 

(%) Jumlah 

Siswa 

(%) Jumlah 

Siswa 

 (%) 

1. Tuntas 11 32,36% 25 73,52% 34 100 

2. Belum 

Tuntas 

23 67,64% 9 26,48% 0  

Jumlah 34 100 34 100 34 100 
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi awal, jumlah 

siswa yang memperoleh ketuntasan belajar sebanyak 11 siswa dengan prosentase 

32,36%, sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas ada 23 siswa dengan 

prosentase 67,64%. Sedangkan pada hasil evaluasi siklus 1 jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar sebanyak  25 siswa dengan prosentase 73,52% dan 

pada siklus 2 jumlah siswa yang memperoleh ketuntasan belajar sebanyak 34 

siswa atau 100% tuntas dengan mendapatkan nilai ≥ 61. Perbandingan ketuntasan 

hasil belajar dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini: 

 

Gambar 4.5. Diagram Batang Kenaikan Nilai Tiap Siklus 

Dari gambar 4.5 diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah siswa yang 

tuntas dalam belajarnya, diketahui bahwa pada kondisi awal ada 11 siswa, 

sedangkan pada siklus 1 terdapat 25 siswa tuntas dan selanjutnya pada siklus 2 

menjadi 34 siswa tuntas dalam belajarnya, hal ini membuktikan bahwa ada 

peningkatan sebelum dan sesudah diberikan tindakan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA 

dengan materi pokok “Gaya” telah berhasil dalam Penelitian Tindakan Kelas ini. 

Selain peningkatan dari segi hasil belajar, penggunaan metode demonstrasi 

juga untuk mengukur peningkatan dalam motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. 

Berikut ini adalah tabel 4.27 yaitu mengenai hasil angket motivasi belajar 

siswa pada kondisi awal. 
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Tabel 4.27 

Hasil Angket Motivasi Siswa pada Kondisi Awal 

Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Prosentase 

Sangat Tinggi 68 – 80 0 0% 

Tinggi 56 – 67 0 0% 

Sedang 44 – 55 8 23,53% 

Rendah 32 – 43 21 61,77% 

Sangat Rendah 20 - 31 5 14,70% 

Jumlah  34 100% 

 Dari tabel 4.27 dapat diketahui bahwa sebesar 0%, atau tidak ada siswa 

yang memiliki motivasi belajar sangat tinggi maupun tinggi pada saat kondisi 

awal (0%). Sedangkan jumlah siswa yang mempunyai motivasi belajar dengan 

kategori sedang ada 8 siswa atau dengan prosentase yaitu sebesar 23,53%, 

sedangkan siswa yang mempunyai motivasi belajar dengan kategori rendah ada 21 

siswa atau dengan prosentase yaitu sebesar 61,77%, dan sebanyak 5 siswa 

mempunyai motivasi belajar yang tergolong sangat rendah, yaitu sebesar 14,70%.  

 Untuk dapat mengetahui motivasi belajar siswa pada kondisi awal dapat 

dilihat pada gambar 4.6 berikut ini: 

 

Gambar 4.6. Diagram Motivasi Belajar Siswa pada Kondisi Awal. 

 

Motivasi belajar siswa pada siklus I mengalami kenaikan dibandingkan 

dengan kondisi awal sebelum diberikan tindakan. Pada kondisi awal sebelum 

tindakan tidak ada siswa yang memiliki motivasi belajar sangat tinggi maupun 

tinggi, tetapi pada siklus I terlihat bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar 
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sangat tinggi ada 3 siswa (8,82%), siswa dengan motivasi belajar tinggi ada 6 

siswa (17,65%), siswa dengan motivasi belajar sedang ada 19 siswa (55,88%), 

siswa dengan motivasi belajar rendah ada 6 siswa (17,65%), dan tidak ada siswa 

dengan motivasi belajar sangat rendah.  

Berikut ini adalah tabel hasil angket motivasi belajar siswa siklus I: 

Tabel 4.28 

Hasil Angket Motivasi Siswa Pada Siklus I Kelas IV SD Negeri Dukuh 01 Salatiga 

Kategori Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

Sangat Tinggi 68 – 80 3 8,82% 

Tinggi 56 – 67 6 17,65% 

Sedang 44 – 55 19 55,88% 

Rendah 32 – 43 6 17,65% 

Sangat Rendah 20 - 31 0 0% 

Jumlah  34 100% 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa pada siklus I 

sebanyak 19 siswa berada dalam kategori motivasi belajar sedang atau pada nilai 

antara 44-55, terdapat peningkatan dari sebelumnya yaitu pada kondisi awal siswa 

dengan motivasi belajar sedang hanya ada 8 siswa. Ini membuktikan bahwa 

dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa.  

Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada siklus 1 dapat dilihat pada 

gambar 4.7 berikut ini:   

 

Gambar 4.7. Diagram Motivasi Belajar Siswa Pada Siklus I 
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Setelah angket motivasi diberikan kepada siswa pada siklus I, kemudian 

pada siklus II peneliti juga memberikan angket motivasi belajar kepada siswa. 

Berikut ini adalah tabel angket motivasi siswa pada siklus II: 

Tabel 4.29 

Hasil Angket Motivasi Siswa Pada Siklus II Kelas IV SD Negeri Dukuh 01 

Salatiga 

Kategori Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

Sangat Tinggi 68 – 80 6 17,65% 

Tinggi 56 – 67 25 73,53% 

Sedang 44 – 55 3 8,82% 

Rendah 32 – 43 0 0% 

Sangat Rendah 20 - 31 0 0% 

Jumlah  34 100% 

Dari tabel 4.29 dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar 

sangat tinggi ada 6 siswa (17,65%), sedangkan siswa dengan motivasi belajar 

tinggi ada 25 siswa (73,53%) dan siswa dengan motivasi belajar sedang ada 3 

siswa (8,82%), tidak ada siswa dengan motivasi belajar rendah maupun sangat 

rendah. Sehingga pada siklus II mengalami peningkatan.  

Motivasi belajar siswa sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Dari 

peningkatan motivasi belajar yang dimiliki siswa maka hasil belajar juga akan 

dapat meningkat. Berdasarkan data yang ada, motivasi belajar siswa pada kondisi 

awal yang motivasinya sangat tinggi ada 0 siswa (0%), pada siklus 1 sebanyak 3 

siswa (8,9%), dan pada siklus II ada 6 siswa (17,65%).  

Dari tabel tersebut diketahui bahwa motivasi belajar siswa sedang atau 

dengan nilai antara 44-55 pada siklus II menjadi 3 siswa saja yang semula pada 

siklus I terdapat 19 siswa, karena pada siklus II motivasi belajar siswa meningkat 

kedalam kategori tinggi dan kategori sangat tinggi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa meningkat dengan penggunaan metode 

demonstrasi pada pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut:                   
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Gambar 4.8. Diagram Motivasi Belajar Siswa Pada Siklus II 

Berikut ini adalah tabel hasil motivasi belajar siswa pada kondisi awal, 

siklus 1 dan siklus 2.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.30 berikut: 

Tabel 4.30 

Hasil Motivasi Belajar Siswa Pada Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II 

 

No 

 

Motivasi Belajar 

 

Kondisi 

Awal 

 

Siklus I 

 

Siklus II 

1. Sangat Tinggi 0% 8,82% 17,65% 

2. Tinggi 0% 17,65% 73,53% 

3. Sedang 23,53% 55,88% 8,82% 

4. Rendah 61,77% 17,65% 0% 

5. Sangat Rendah 14,70% 0% 0% 

 Dari tabel 4.30 dapat dijelaskan bahwa motivasi belajar siswa sangat tinggi 

pada kondisi awal adalah 0%, siklus I ada 8,82% dan pada siklus II ada 17,65%. 

Motivasi belajar tinggi pada kondisi awal adalah 0%, siklus I ada 17,65%, siklus 

II ada 73,53%. Sedangkan untuk motivasi belajar sedang pada kondisi awal adalah 

23,53%, pada siklus I ada 55,88%, dan pada siklus II ada 8,82%. Pada kondisi 

awal ada 61,77% siswa dengan motivasi belajar rendah dan 14,70% motivasi 

belajar sangat rendah, sedangkan pada siklus I siswa dengan motivasi belajar 

rendah ada 17,65%. Sedangkan motivasi belajar sangat rendah pada siklus I 

sebesar 0% dan pada siklus II tidak ada siswa dengan motivasi belajar rendah 

maupun sangat rendah. 
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 Dari tabel tersebut diketahui bahwa motivasi belajar siswa sedang atau 

dengan nilai antara 44-55 pada kondisi siklus II menjadi 3 siswa saja atau dengan 

prosentase 8,82% yang semula pada siklus I terdapat 19 siswa atau 55,88%, 

karena pada siklus II motivasi belajar siswa meningkat kedalam kategori tinggi 

dan kategori sangat tinggi. 

 Dengan demikian terjadi peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar 

siswa pada tiap siklus. Hal ini berarti bahwa penggunaan metode demonstrasi 

pada pembelajaran IPA pada materi gaya dapat meningkatkan motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa. Hasil pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II sudah mencapai indikator kinerja yang disusun pada BAB III. Terbukti 

bahwa penggunaan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa. 

 

4.4  Pembahasan 

Berdasarkan pada hasil observasi sebelum tindakan pada siswa kelas 4 SD 

Negeri Dukuh 01 Salatiga menyatakan bahwa hasil belajar siswa mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih rendah. Hal ini terbukti dari 34 jumlah siswa 

kelas 4 terdapat 23 siswa belum tuntas atau tidak mencapai  nilai KKM (≥61) 

dengan prosentase 67,64% dan 11 siswa tuntas dengan prosentase 32,36%, dengan 

nilai rata-rata 54,1. Hal ini disebabkan oleh cara guru dalam mengajar masih 

menggunakan metode konvensional atau ceramah yang mengakibatkan siswa 

pasif, proses pembelajaran sebelum adanya tindakan banyak siswa pasif dan bosan 

karena pembelajaran yang monoton sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa 

rendah.  

Ketuntasan hasil belajar siswa pra siklus, siklus I dan siklus II adalah jika 

dilihat dari jumlah murid yang tuntas dan belum tuntas dapat dipahami bahwa ada 

11 siswa yang tuntas dengan karakteristik aktif, cermat, teliti, ulet, mandiri, 

mempunyai rasa percaya diri dan disiplin belajar yang tinggi. Dari 9 siswa yang 

tidak tuntas pada siklus I terdapat 6 siswa dengan karakteristik kurang aktif, 

kurang percaya diri, kurang mandiri, kaku, kurang teliti. Setelah dilakukan metode 
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demonstrasi selama 2 siklus terdapat perubahan, yaitu siswa menjadi lebih aktif, 

kreatif, berani, teliti dan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. 

Beberapa kelebihan yang dimiliki metode demonstrasi diantaranya adalah 

memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran, siswa menjadi lebih teliti 

karena membutuhkan kecermatan dalam memahami langkah-langkah dari setiap 

langkah demonstrasi. Dari kelebihan metode demonstrasi tersebut dapat 

menuntaskan nilai siswa yang sebelumnya belum tuntas. 

Peningkatan hasil belajar siswa dari perolehan hasil pada Siklus I dan siklus II. 

1. Siklus I 

Pada siklus I melalui penerapan pembelajaran dengan metode demonstrasi 

pada mata pelajaran IPA di kelas 4 terjadi peningkatan yaitu sebesar 73,52% 

siswa tuntas dengan jumlah 25 siswa dan 9 siswa tidak tuntas atau dengan 

prosentase sebesar 26,48%. 

2. Siklus II 

 Pada siklus II dengan penerapan pembelajaran melalui metode demonstrasi 

pada mata pelajaran IPA di kelas 4 terjadi peningkatan yaitu sebesar 100% 

siswa tuntas dengan jumlah 34 siswa, atau semua siswa kelas 4 telah tuntas 

dalam belajarnya. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asti 

(2011) dengan judul Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V pada Pembelajaran IPA. Peneliti 

menggunakan metode demonstrasi untuk alternatif pemecahan masalah dengan 

tujuan meningkatkan hasil belajar siswa dan menjadikan siswa lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 Berdasarkan dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran melalui metode demonstrasi pada materi “gaya“ kelas 4 SD Negeri 

Dukuh 01 Salatiga mengalami peningkatan hasil belajar siswa. Melalui penerapan 

metode demonstrasi siswa terlibat dan menjadi lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, menguasai materi, memiliki ketelitian dan kecermatan, serta 

mempunyai daya tangkap yang baik. Dengan metode demonstrasi siswa lebih 

mudah dalam menguasai materi karena siswa harus lebih teliti dan cermat dalam 
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mengamati setiap langkah-langkah yang ada selama kegiatan demonstrasi 

berlangsung. 

 Hasil penelitian yang relevan dan mendekati dengan judul penelitian ini 

adalah hasil penelitian dari Penelitian Ruwanti (2009) dengan judul Penggunaan 

Pendekatan Inkuiri Melalui Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Motivasi 

dan Prestasi Belajar Siswa Kelas V pada mata Pelajaran IPA di MI Miftahul 

Ulum Sidorejo Malang. Dari penelitian Ruwanti dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar dan motivasi belajar siswa di MI 

MIftahul Ulum Sidorejo Malang. Setelah dilakukan pembelajaran didapatkan 

kenaikan hasil sebesar 42,72% dari rata-rata 55 menjadi 78,5 dan prosentase 

motivasi belajar siswa 100%. 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Ruwanti dapat disimpulkan bahwa 

siswa kelas V MI Miftahul Ulum Sidorejo Malang mempunyai tingkat motivasi 

belajar yang tinggi serta telah tuntas dalam mengikuti pembelajaran dengan 

metode demonstrasi. 

 Melalui metode demonstrasi pada materi “gaya“di kelas 4 SD Negeri 

Dukuh 01Salatiga siswa kelas 4 mengalami peningkatan dalam motivasi 

belajarnya. Melalui penerapan metode demonstrasi siswa mampu mencermati 

setiap langkah pembelajaran dengan mengguunakan metode demonstrasi seperti 

pada pembahasan di atas, maka didapatkan bahwa pembelajaran dengan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa.  

 Hipotesis tindakan secara umum adalah jawaban sementara dari masalah 

yang ditetiti. Secara tekhnik jika dilakukan tindakan ini maka akan dapat 

memecahkan masalah. Sehingga jawaban dari masalah yang diteliti dapat 

diketahui. Adapun hipotesis tindakan setelah dilakukan tindakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

2. Bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

Melalui penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran sebagian 

besar hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari yang semula tidak tuntas 

menjadi tuntas. Selain itu sebagian besar motivasi belajar siswa juga mengalami 



81 
 

 
 

peninigkatan setelah dilakukan pembelajaran melalui metode demonstrasi. 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat dijelaskan beberapa implikasi 

teoritis dan implikasi praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis: 

a. Setelah membandingkan teori metode demonstrasi dengan penelitian 

hasilnya adalah saling melengkapi dan sesuai. Setelah disesuaikan 

dengan Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi (EEK) maka metode 

demonstrasi lebih fleksibel digunakan karena dapat meningkatkan 

hasil belajar serta motivasi belajar siswa. Guru menjadi lebih mudah 

dalam menggunakan metode demonstrasi dan hasilnya adalah hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

b. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa motivasi mengarahkan 

dan mempengaruhi siswa untuk lebih cermat dan teliti dalam 

pembelajaran untuk dapat melakukan kegiatan demonstrasi secara 

mandiri. Dalam penelitian ini terbukti bahwa metode demonstrasi 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2. Implikasi Praktis: 

a. Pembelajaran melaui metode demonstrasi dapat digunakan sebagai 

salah satu metode pembelajaran yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Asti 

(2011) dengan judul Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V pada 

Pembelajaran IPA, penerapan metode demonstrasi akan lebih tepat 

jika kondisi siswa kurang termotivasi dan pasif, tidak berani 

bertanya, maka dari itu perlu digunakannya metode demonstrasi 

untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa agar 

menjadi lebih baik dan dapat menuntaskan belajar siswa. Guru 

membimbing dan mengarahkan kegiatan pembelajaran dengan 

metode demonstrasi. Dengan begitu kegiatan belajar mengajar 

menjadi lebih efektif. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan 

bisa menguasai materi dengan baik. Maka gunakan metode 
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demonstrasi jika siswa di kelas pasif dalam kegiatan pembelajaran, 

dengan begitu siswa akan menjadi aktif dan hasilnya hasil belajar 

siswa dapat meningkat. 

b. Pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat digunakan sebagai 

metode yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian 

ini sesuai dengan penelitian dari Ruwanti dengan judul Penggunaan 

Pendekatan Inkuiri Melalui Metode Demonstrasi dalam 

Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas V pada 

mata Pelajaran IPA di MI Miftahul Ulum Sidorejo Malang.  

Melalui penerapan metode demonstrasi siswa mampu mencermati 

setiap langkah pembelajaran dengan mengguunakan metode 

demonstrasi seperti pada pembahasan di atas, maka didapatkan 

bahwa pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa.  


