
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Setting Waktu 

Penelitian ini delakukan di SDN 19 Harapan Jaya Distrik Misool Selatan 

Kabupaten Raja Ampat. Waktu pelaksanaan diawali dengan tahap persiapan 

sampai pelaporan, dilakukan dalam jangka waktu satu semester atau kurang lebih 

4 bulan. Dimulai dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 

2014. 

Alasan mendasar penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2014 

sampai dengan bulan November 2014, karena hari-hari tersebut merupakan hari-

hari efektif dalam kegiatan belajar mengajar pelajaran 2014/2015. pelaksanaan 

penelitian dan penyusunan ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu: 

1. Bulan September 2014, digunakan untuk menyusun proposal penelitian. 

2. Bulan Oktober sampai dengan November 2014 digunakan untuk pengumpulan 

data dan analisis data. 

3. Bulan Desember untuk menyusun skripsi. 

 

3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

 Karakteristik subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu siswa kelas 4 

semester 1 tahun pelajaran 2014 SDN 19 Harapan Jaya Distrik Misool Selatan 

Kabupaten Raja Ampat dengan jumlah siswa 22 anak terdiri dari 12 laki-laki dan 

10 Perempuan dengan keadaan bakat, kemampuan, ketrampilan, yang berbeda-

beda. 

 Mayoritas siswa dari SDN 19 Harapan Jaya Kabupaten Raja Ampat beragama 

Islam. Sebagian besar mata pencaharian orangtua siswa adalah nelayan. SDN 19 

Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat terletak jauh dari 

Kota Kabupaten Waisai  dengan kondisi llingkungan yang masih alami jumlah 

siswa tersebut baik putra maupun putri sebaya usianya dan umumnya berasal dari 



keluarga yang tingkat ekonomi dan pendidikannya rendah sehingga berpengaruh 

terhadap kemampuannya dalam mengikuti pembelajaran.  

 

3.2 Variabel yang diteliti 

 Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2002:96). Jadi, variabel penelitian merupakan suatu yang menjadi 

objek pengamatan dalam penelitian. Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu 

variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas/independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel 

independen/ variabel bebasnya adalah pembelajaran metode demonstrasi 

menggunakan lingkungan (X). 

2. Variabel terikat/dependen adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat/ variabel dependennya dalam 

penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar IPA (Y). 

 

3.3 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode demonstrasi menggunakan bantuan 

lingkungan sekitar untuk meningkatkan kemampuan berfikir siswa, yang di dalam 

pelaksanaannya menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Prosedur penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam dua siklus atau dua putaran dan dilaksanakan sesuai dengan 

perubahan yang ingin dicapai seperti yang diprogramkan dalam siklus sebelumnya.  

Menurut Wardani (2003:14), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refkeksi, dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehinga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat.  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan prosedur:  

(1) Perencanaan, (2) Tindakan, (3) Observasi, (4) Refleksi, (5) Revisi. 



1. Perencanaan 

  Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. Membuat rencana pembelajaran dengan menggunakaan metode demonstrasi.  

b. Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana guru mengjaar dengan 

menggunakan metode demonstrasi, dan bagaimana siswa belajar dengan 

menggunakan latihan-latihan yang diberikan guru sebagai aplikasi metode yang 

telah direncanakan dalam tahap sebelumnya. 

c. Membuat alat bantu pembelajaran yang diperlukan dalam rangka mengoptimalkan 

kemampuan IPA tentang daur hidup hewan yang bertelur pada siswa kelas 4 SDN 

19 Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat. 

d. Mendesain alat evaluasi untuk melihat: 

1) Apakah kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran IPA tentang 

daur hidup hewan yang bertelur. 

2) Apakah kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA tentang daur hidup hewan 

yang bertelur. 

2. Implementasi tindakan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakaan rencana 

pembelajaran dalam 2 kali pertemuan. 

3. Observasi 

Observasi dapat dilihat pada saat pelaksanaan rencana pembelajaran yang 

telah dilakukan  

4. Refleksi 

Hasil yang telah didapatkan dari siswa dianalisa.  

5. Revisi 

Setelah dilaksanakan refleksi dalam proses belajar mengajar, selanjutnya 

diadakan revisi sebagai tindak lanjut atau tinjauan ulang terhadap pembelajaran yang 

dilakukan. Tahap ini juga sebagai tahap penyempurnaan dari siklus I sampai dengan 

siklus II. 

 

3.4 Data dan Cara Pengumpulannya 



Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi dan penilaian selama dan 

sesudah pembelajaran berlangsung. Data hasil observasi dicatat sebagai catatan bebas. 

Data mengenai hasil belajar siswa disaring melalui tes, soal dibuat sendiri oleh guru. 

Data hasil tes ini diperlukan untuk mengetahui hasil pembelajaran. 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi berisi aktivitas pengamatan guru dalam metode demonstrasi 

yang menggunakan media lingkungan observasi sangat diperlukan dalam kegiatan 

refleksi sebagai upaya untuk mengkaji keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam setiap putaran. 

 

 

2. Tes 

Untuk mendapatkan hasil kemampuan siswa dapat diperoleh dari penerapan 

metode demonstrasi pada pelajaran IPA tentang daur hidup dengan memberikan tes. 

Tes ini dilakukan setiap akhir pertemuan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam 

pengumpulan data melalui tes adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun soal tes dengan berpedoman pada Silabus kelas 4 dan buku IPA 

kelas 4 semester I 

b. Soal disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan untuk mengidentifikasi 

kemampuan siswa, soal ini diberikan kepada siswa setiap pertemuan. 

 

3.5 Indikator Kerja 

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah dengan 

melalui metode demonstrasi dengan media lingkungan hasil belajar IPA siswa kelas 4 

SDN 19 Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat tahun 2014/2015 

meningkat. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 

dapat dilihat dari: meningkatnya hasil belajar IPA tentang daur hidup hewan yang 

bertelur siswa tuntas 80% dan sudah mencapai KKM ≥ 70. 

 

3.6 Analisis Data 



Untuk memperoleh data kelayakan penerapan metode pembelajaran IPA melalui 

pemanfaatan lingkungan pada pembelajaran IPA tentang daur hidup hewan yang bertelur 

digunakan analisa data deskriptif dengan menghitung data sebagai berikut: 

 

 

 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang merupakan suatu lembar pengamatan yang diisi oleh 

pengamatan yang berisikan tentang penilaian kegiatan guru selama proses belajar 

berlangsung. 

2. Tes Hasil pembelajaran siswa 

Hasil pembelajaran siswa tampak pada perolehan nilai siswa pada setiap tes 

yang diberikan guru disetiap siklus. Data tersebut diolah dengan tujuan dapat 

mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode demonstrasi menggunakan media lingkungan sekolah. 

 

3.7 Seskripsi Per Siklus 

Penelitian ini mengenai peningkatan kemampuan pelajaran IPA tentang daur 

hidup hewan yang bertelur, menggunakan metode demonstrasi dilaksanakan melalui 

beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah perencanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Tahapan tersebut dilaksanakan dalam 2 siklus sebagaimana dijelaskan berikut 

ini; 

1. Siklus 1 

a. Perencanaan 

Kegiatanyang dilakukan dalam tahap perencanaan pada siklus pertama adalah: 

1. Menyusun Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP). 

2. Menyiapkan media pembelajaran untuk demonstrasi. 

3. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilaukan dalam tahap pelaksanaan pada siklus pertama ini adalah: 



1. Guru menjelaskan materi tentang IPA. 

2. Siswa mencatat penjelasan guru. 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada kesulitan 

dalam memahami materi pelajaran. 

4. Guru memberikan contoh /demonstrasi menggunakan benda sekitar. 

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

6. Siswa mengerjakan tugas IPA tentang daur hidup hewan yang bertelur. 

7. Melalui perwakilan, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

8. Guru memberikan saat evaluasi kepada siswa. 

c. Pengamatan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengamatan pada siklus pertama ini adalah: 

1. Mengamati aktifitas siswa dalam menjawab soal. 

2. Mengamati aktifitas siswa dalam kerja kelompok mengerjakan LKS. 

3. Mengamati aktifitas siswa dalam menyampaikan hasil kerja kelompok. 

4. Mengamati aktifitas guru dalam proses pembelajaran. 

d. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap refleksi siklus I ini adalah: 

1. Mencatat hasil pengamatan; 

2. Mengevaluasi hasil pengamatan; 

3. Menganalisis hasil pembelajaran; 

4. Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

 

 

 

 

2. Siklus 2 

a. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan pada siklus 2 adalah: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

2. Memadukan hasil refleksi siklus I agar siklus 2 lebih efektif. 



3. Menyiapkan media pembelajaran untuk demonstrasi. 

4. Menyiapkan tes tulis. 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan pada siklus kedua ini adalah: 

1. Guru menjelaskan materi IPA tentang daur hidup hewan yang bertelur. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru dan mengajukan pertanyaan. 

3. Secara peroranan, siswa diminta mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS)  

menyebutkan nilai tempat. 

4. Guru membujuk beberapa siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas. 

5. Guru memberikan soal tes akhir siklus 2. 

c. Pengamatan  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengamatan pada siklus 2 ini adalah: 

1. Mengamati aktifitas siswa dalam menjawab soal. 

2. Mengamati aktifitas siswa dalam kerja kelompok mengerjakan LKS. 

3. Mengamati aktifitas siswa dalam menyampaikan hasil kerja kelompok. 

4. Mengamati aktifitas guru dalam proses pembelajaran. 

5. Mengamati perkembangan materi. 

 

 

d. Refleksi  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap refleksi siklus kedua ini adalah: 

1. Mencatat hasil pengamatan; 

2. Mengevaluasi hasil pengamatan; 

3. Menganalisis hasil pembelajaran; dan  

4. Menyusun laporan. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian dilakukan di SDN 19 Harapan Jaya Misool Selatan Kabupaten Raja 

Ampat Kelas 4 dengan jumlah siswa sebanyak 22 terdiri dari 12 laki-laki dan 10 siswa 

perempuan. Pelaksanaan penelitian terdiri 2 siklus, setiap siklus terdiri 1 pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. 

1. Pra Siklus 

Pra siklus merupakan kondisi awal keadaan siswa sebelum penelitian tindakan 

kelas dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas 4 SDN 19 

Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat tahun pelajaran 

2014/2015 yang berjumlah 22 siswa pada pembelajaran IPA, terlihat bahwa hasil 

belajar siswa masih rendah. Hal ini bisa terlihat dan nilai hasil evaluasi peserta didik 

pada mata pelajaran IPA yang telah dilakukan dimana sebagian besar peserta didik 

memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) <70. Pada hasil 

ulangan harian sebelum dilakukan penelitian diperoleh nilai sebagai berikut: 

Tabel 1 

Daftar Nilai Pra Siklus 

No Nama Nilai 

Ketuntasan 

Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1. Siti Safa Ulima  60  √ 

2. Saida Kelkulat  60  √ 

3. Sinta Asagaf 70 √  

4. Fatima Sapua 70 √  

5. Halima Sapua  60  √ 

6. Fahri Alkatiri 80 √  

7. Samsul Sapua  60  √ 

8. Hasan Sapua 70 √  



9. Ismail Sapua  50  √ 

10. Halima Rumbau  80 √  

11. Arafa Sapua  50  √ 

12. Ulan Dari  40   √ 

13. Hasbia Sapua  60  √ 

14. Abd. Wahab Sapua 50  √ 

15. Saribanun Ulima  70 √  

16. Siti Mur  50  √ 

17. Nur Aida Sapua 80 √  

18. Sifa Mingked 60  √ 

19. Taluba Bugis  40  √ 

20. Anuwar. R 40  √ 

21. Hamid Loji  50  √ 

22. Senin Loji  70 √  

 Jumlah  1320 8 14 

 Rata-rata 60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Daftar Nilai Hasil Evaluasi Pra Siklus 

No Nilai 
Siklus I 

Jumlah siswa Presentase 

1 40 3 13.6% 

2 50 5 22.7% 



3 60 6 27.3% 

4 70 5 22.7% 

5 80 3 13.6% 

6 90 - - 

7 100 - - 

JUMLAH  22 100% 

 

Berdasarkan tabel 2 terlihat jelas perbandingannya siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar (KKM >70) adalah sebanyak 8 siswa (36%) sedangkan siswa yang 

belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 14 siswa (64%) siswa. Dengan nilai 

tertinggi adalah 80 sedangkan nilai terendah adalah 40. Dengan demikian diperoleh 

data hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan penelitian, dapat dilihat dan tabel 3 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Distribusi Ketuntasan Belajar 

Siswa Kelas 4 SDN 19 Harapan Jaya Sebelum Tindakan  

No Nilai Ketuntasan 
Sebelum Tindakan 

Jumlah siswa Presentase 

1. < 70 Belum tuntas  14 64% 

2. ≥ 70 Tuntas 8 36% 



 Jumlah 22 100% 

 Nilai Rata-rata 60  

 

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 3 dapat dibuat diagram seperti pada 

gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 

Diagram Distribusi Ketuntasan Belajar 

Siswa Kelas 4 SDN 19 Harapan Jaya Tahun 2013/2014 

 

Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata 14 siswa yang belum tuntas itu memiliki 

kekurangan tidak bisa menangkap materi pembelajaran yang disampaikan guru dengan 

menggunakan metode, ceramah, penggunaan metode ceramah mengakibatkan siswa 

mengantuk, tidak antusias dalam menjawab pertanyaan guru dan itu semua berbeda 

dengan 8 orang yang bisa menangkap materi pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah. 

Hasil ketuntasan belajar siswa SDN 19 Harapan Jaya sebelum dilakukan tindakan 

dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM ≥ 70) sebanyak 14 siswa atau 64%, sedangkan yang sudah mencapai 

ketuntasan minimal sebanyak 8 siswa dengan presentasi 36%. 

Diperoleh data nilai ulangan harian siswa yang masih rendah dan siswa Kelas 4 di 

SDN 19 Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat melakukan 

sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan rancangan penelitian yang telah 
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diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 

metode demonstrasi guna meningkatkan hasil belajar siswa Kelas 4 SDN 19 Harapan 

Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat dilakukan dalam dua siklus. 

 

2. Siklus 1 

1) Perencanaan Tindakan  

Perencanaan tindakan pada siklus 1 ini terdiri dari satu perencanaan 

pertemuan, yaitu pertemuan siklus 1.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap observasi yang sudah dilakukan 

di SDN 19 Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat peneliti 

bekerja sama dengan guru kelas 4 dengan melakukan diskusi mengenal materi 

pembelajaran yang akan disajikan serta metode pembelajaran demonstrasi yang 

digunakan pada kegiatan pembelajaran khususnya pada kelas 4 semester I pasa 

mata pelajaran IPA sebelum melakukan kegiatan mengajar pada pertemuan I, maka 

guru menyiapkan segala sesuatu yang dapat menunjang proses pembelajaran siswa. 

Hewan tersebut mengalami daur hidup. Pengamatan tersebut dilakukan oleh siswa 

di lingkungan sekitar selama beberapa saat. 

Guru menyajikan pengalaman belajar yang bersifat motivasi yaitu dengan 

melakukan kegiatan pembelajaran demonstrasi dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut. 

1. Siswa dibagi dalam 5 kelompok dengan jumlah anggota 4 s/d 5 orang. 

2. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati proses daur hidup hewan yang 

bertelur di lingkungan sekitar dengan hewan yang berbeda dengan durasi waktu 

tertentu. 

3. Masing-masing kelompok dapat menuliskan secara kronologis proses daur 

hidup sesuai tugas untuk selanjutnya dipraktekkan/ didemonstrasikan di kelas 

setelah selesai melakukan pengamatan di lapangan. 

4. Setelah berada di kelas guru memberikan tugas secara bergantian pada setiap 

kelompok untuk menceritakan/ mendemonstrasikan di depan kelas, dan 

kelompok-kelompok yang belum mendapat giliran demonstrasi dapat 

menyimak serta dapat memberikan komentar atau tanggapan. 



5. Untuk memperjelas pemahaman siswa harus mempersiapkan hewan-hewan 

atau benda-benda manipulatif untuk mendukung kegiatan demonstrasi. 

6. Untuk memudahkan untuk melihat jalannya kegiatan demonstrasi dari siswa 

oleh guru, maka ruang kelas diatur dengan bentuk melingkar. 

7. Komunikasi juga diarahkan ke guru agar konsentrasi siswa lebih terarah. 

 

 

 

2) Pelaksanaan dan Observasi Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan dan Observasi yang dilakukan pada siklus ini terdiri 

dari 1 pertemuan berlangsung selama 70 menit. Tidak termasuk dalam tahap 

pengamatan siswa di lingkungan sekitar 

Pertemuan Siklus I 

a. Kegiatan Awal  

Pelaksanaan pada pertemuan 1, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam, mengabsen, serta berdoa. Guru memberikan apersepsi 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan 

disajikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. 

b. Kegiatan Inti 

Guru memberikan penjelasan singkat tentang proses pelaksanaan 

demonstrasi yang akan dilakukan masing-masing kelompok yang telah 

ditugaskan untuk mengamati proses daur hidup hewan yang bertelur. 

Siswa diberikan waktu untuk berdiskusi dalam kelompok masing-masing 

sebelum melakukan demonstrasi di depan kelas selama 5 menit. 

Guru mempersilahkan masing-masing kelompok melalui perwakilan 

untuk menjelaskan/ mendemonstrasikan hasil pengamatan sesuai jenis/nama 

hewan yang ditugaskan oleh guru, secara bergantian di depan kelas dengan 

durasi waktu 7 menit siswa dari kelompok lain yang belum mendapat giliran 

dipersilahkan mengoreksi, memang guru hanya memberikan satu kali 

tanggapan. Semua lembar hasil pengamatan kelompok diserahkan kepada guru. 

c. Kegiatan Penutup 



Guru memeriksa hasil pengamatan kelompok serta memberikan tanggapan 

serta penjelasan pada tahap pembelajaran siklus 1 sedang berlangsung 

praktikan meminta bantuan teman sejawat untuk mengamati jalannya proses 

demonstrasi dari awal sampai akhir pelajaran dengan cara mengisi lembar 

observasi (terlampir), yang telah disediakan oleh praktikan. Point-point dalam 

lembar demonstrasi sesuai dengan pembelajaran demonstrasi untuk mengamati 

semua siklus yang dilakukan oleh praktikan. 

3) Refleksi  

Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan 

dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. Kekurangan siswa dalam 

pembelajaran antara lain kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih 

kurang, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan masih kurang, siswa sudah 

cukup baik dalam memperhatikan penjelasan dan guru, hanya sebagian siswa yang 

aktif dalam diskusi kelompok, hanya sebagian siswa yang bisa menjawab soal, 

hanya sebagian kecil siswa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

Sedangkan kelebihan siswa dalam pembelajaran antara lain sebagian besar siswa 

menanggapi jawaban kelompok lain, sebagian siswa sudah bisa menyimpulkan dan 

materi yang sudah dipelajari. Sebagian siswa sungguh-sungguh dalam mengikuti 

pembelajaran, semua siswa dapat mengerjakan soal evaluasi tanpa mencontek 

jawaban teman. Adapun kekurangan kelemahan dalam pertemuan I yang sudah 

dilakukan perbaikannya akan dilaksanakan pada siklus II. 

 

Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Tindakan Siklus I 

No. Kegiatan  1 2 3 4 

1 Pra Pembelajaran  

1. Guru menyusun RPP. 

2. Mendesain metode pembelajaran 

Demonstrasi. 

3. Menyusun asesmen. 

  

 

 

√ 

√ 

√ 

  



4. Menyusun instrument observasi. 

2 Pelaksanaan Kegiatan  

Awal 

1. Mengisi daftar kelas, berdoa, 

mempersiapkan materi ajar, metode, 

alat peraga. 

2. Menata tempat duduk. 

3. Mengumpulakn tugas/ PR. 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru melakukan apersepsi. 

6. Guru memotifasi siswa. 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberi penjelasan kepada 

siswa tentang materi pembelajaran. 

2. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok. 

3. Guru menjelaskan tentang perubahan 

bentuk benda dengan metode 

demonstrasi. 

4. Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk mengerjakan soal 

IPA tentang perubahan bentuk 

benda. 

5. Guru memberi petunjuk kepada 

kelompok siswa yang masih kurang 

mengerti dan berkomunikasi dengan 

masing-masing kelompok. 

6. Masing-masing kelompok 

membacakan hasil karyanya di depan 

kelas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

3 Penutup      



1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa. 

2. Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalah pahaman, 

memberikan penguatan dan 

penyimpulan. 

3. Siswa bersama guru melakukan 

refleksi. 

4. Guru memberikan evaluasi. 

 Jumlah  1 6 10 3 

 Presentase (%) 5% 30% 50% 15% 

 



Tabel 4.2. 

Daftar Nilai Siklus I 

No Nama Nilai 

Ketuntasan 

Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1. Siti Safa Ulima  70 √  

2. Saida Kelkulat  70 √  

3. Sinta Asagaf 80 √  

4. Fatima Sapua 80 √  

5. Halima Sapua  70 √  

6. Fahri Alkatiri 90 √  

7. Samsul Sapua  80 √  

8. Hasan Sapua 80 √  

9. Ismail Sapua  60  √ 

10. Halima Rumbau  90 √  

11. Arafa Sapua  60  √ 

12. Ulan Dari  40  √ 

13. Hasbia Sapua  70 √  

14. Abd. Wahab Sapua 60  √ 

15. Saribanun Ulima  80 √  

16. Siti Mur  60  √ 

17. Nur Aida Sapua 90 √  

18. Sifa Mingked 70 √  

19. Taluba Bugis  50  √ 

20. Anuwar. R 50  √ 

21. Hamid Loji  60  √ 

22. Senin Loji  80 √  

 Jumlah  1540 14 8 

 Rata-rata 70   

 

4.3 



Daftar Nilai Hasil Evaluasi Siklus I 

 

No Nilai 

Siklus I Ketuntasan  

Jumlah siswa Presentase 
Tuntas  Belum 

tuntas 

1 40 1 4.55%  1 

2 50 2 9.09%  2 

3 60 5 22.73%  5 

4 70 5 22.73% 5  

5 80 6 27.27% 6  

6 90 3 13.64% 3  

7 100 - -   

JUMLAH  22 100% 14 8 

Nilai Rata-rata 70    

 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat jelas perbandingannya siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar (KKM ≥ 70) adalah sebanyak 14 siswa sedangkan siswa yang 

belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 8 siswa (36%) siswa. Untuk lebih 

jelasnya data nilai pada tabel 4.3 dibuat diagram seperti pada gambar 3.1 

 

Gambar 3.1. 

Diagram Distribusi Ketuntasan belajar Siswa kelas 4 

Semester I SDN Harapan Jaya Tahun 2014/2015 
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Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh 8 siswa (36%) belum tuntas dan 

14 siswa (64%) tuntas. Dari hasil refleksi siklus I diharapkan praktikan memperbaiki 

kekurangan agar dalam pelaksanaan pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik dan 

mencapai target meinimal 75% siswa sudah tuntas dan memperoleh nilai rata-rata 

70. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I dirancang tindakan pada siklus II. 

 

3. Siklus II 

1) Perencanaan Tindakan  

Berdasarkan hasil siklus I adanya kekurangan dan keberhasilan dalam 

siklus I. perencanaan pembelajaran pada Siklus II ini dilakukan sebagai 

penyempurnaan dan tindak lanjut dan kekurangan yang terjadi pada siklus I. 

siswa lebih dipersiapkan untuk menerima pembelajaran, meningkatkan keaktifan 

siswa dalam menjawab pertanyaan. Lebih meningkatkan kegiatan diskusi 

kelompok dan membiasakan siswa menjawab soal dan membiasakan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Siklus II pelaksanaannya 

dilaksanakan 1 kali pertemuan, kegiatan pembelajaran pada Siklus II ini masih 

sama dengan siklus I tapi yang membedakan adalah penggunaan media gambar 

tentang perolehan daur hidup hewan yang bertelur. 

Guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (lihat 

lampiran) pokok bahasan. Setelah mendengarkan penjelasan guru siswa dapat 

mengerti dan menjelaskan tentang dasar daus hidup hawan yang bertelur 

kemudian guru menyajikan pengalaman belajar yang bersifat memotivasi yaitu 

dengan melakukan kegiatan pembelajaran demonstrasi dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut : 

1. Guru membagi siswa secara berkelompok. 

2. Guru mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk demonstrasi. 

3. Guru melakukan demonstrasi perubahan bentuk benda menggunakan 

gambar/alat peraga dan benda-benda lain yang sudah dipersiapkan. 

4. Siswa secara berkelompok memperhatikan demonstrasi yang dilakukan guru. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan demonstrasi 

tentang daur hidup hewan. 

6. Guru memberikan tugas secara berkelompok. 



Pada akhir pembelajaran guru melakukan evaluasi dengan menggunakan 

tes objektif dan tes uraian. 

2) Pelaksanaan Observasi dan tindakan  

Pada siklus II ini digunakan sebagai tindak lanjut dan perbaikan atas 

kegiatan pembelajaran di siklus I, siklus II berlangsung selama 70 menit (2 jam 

pelajaran). 

 

 

1) Kegiatan Awal  

Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran. Guru 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, perkenalan, berdoa, 

mengabsensi siswa, mengatur suasana di ruangan kelas dan menanyakan 

kabar atau keadaan siswa. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

lengkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. 

2) Kegiatan Inti 

a. Siswa dibagi kelompok. 

b. Setiap kelompok maju/ anak untuk melakukan demonstrasi tentang daur 

hidup hewan yang bertelur. 

c. Secara bergantian siswa melaksanakan demonstrasi dengan bimbingan 

guru. 

d. Setiap kelompok mencatat hasil demonstrasi tentang daur hidup hewan 

yang bertelur, 

3) Kegiatan Penutup 

Bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman pelajaran. 

Meletakkan penilaian terhadap hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan 

siswa. Memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran. Tahap 

pembelajaran siklus II yang sedang berlangsung, praktikan meminta bantuan 

Observer (guru kelas I) untuk mengamati jalannya pembelajaran demonstrasi 

dari awal hingga akhir pembelajaran dengan cara mengisi lembar observasi 

(lihat lampiran) yang telah disediakan oleh praktikan. 

3) Refleksi  



Dan hasil observasi tersebut dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan 

dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. Kekurangan siswa dalam 

pembelajaran antara lain kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih 

kurang, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan sudah meningkat, siswa 

sudah cukup baik dalam memperhatikan penjelasan dari guru. Sebagian besar 

siswa yang aktif dalam pembelajaran, hanya sebagian siswa yang tidak bisa 

menjawab soal. Kelebihan lain siswa dalam pembelajaran antara lain sebagian 

besar siswa menanggapi gambar dengan antusias, sebagian siswa sudah bisa 

menyimpulkan dan materi yang sudah di pelajari. Sebagian besar siswa sungguh-

sungguh dalam mengikuti pembelajaran, semua siswa dapat mengerjakan soal 

evaluasi tanpa mencontek jawaban teman. Terjadi peningkatan nilai dalam 

pembelajaran siklus II. Adapun hasil dari pembelajaran siklus II dapat dilihat 

pada tabel 5. 

 

Tabel 5.  

Data Observasi Tindakan Siklus I Pertemuan II 

 

No. Kegiatan  1 2 3 4 

1 Pra Pembelajaran  

1. Guru menyusun RPP. 

2. Mendesain metode pembelajaran 

Demonstrasi. 

3. Menyusun asesmen. 

4. Menyusun instrument observasi. 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

2 Pelaksanaan Kegiatan  

Awal 

1. Mengisi daftar kelas, berdoa, 

mempersiapkan materi ajar, metode, alat 

peraga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 



2. Menata tempat duduk. 

3. Mengumpulakn tugas/ PR. 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru melakukan apersepsi. 

6. Guru memotifasi siswa. 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberi penjelasan kepada siswa 

tentang materi pembelajaran. 

2. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

3. Guru menjelaskan tentang perubahan 

bentuk benda dengan metode 

demonstrasi. 

4. Guru meminta masing-masing kelompok 

untuk mengerjakan soal IPA tentang 

perubahan bentuk benda. 

5. Guru memberi petunjuk kepada 

kelompok siswa yang masih kurang 

mengerti dan berkomunikasi dengan 

masing-masing kelompok. 

6. Masing-masing kelompok membacakan 

hasil karyanya di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

3 Penutup  

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal 

  

 

 

 

 

√ 



yang belum diketahui siswa. 

2. Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalah pahaman, 

memberikan penguatan dan 

penyimpulan. 

3. Siswa bersama guru melakukan refleksi. 

4. Guru memberikan evaluasi. 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 Jumlah  0 2 13 5 

 Presentase (%) 0% 10% 65% 25% 

 

Keterangan : 

1. Jika pernyataan tersebut dilakukan dalam kategori kurang. 

2. Jika pernyataan tersebut dilakukan dalam kategori cukup. 

3. Jika pernyataan tersebut dilakukan dalam kategori baik. 

4. Jika pernyataan tersebut dilakukan dalam kategori sangat baik. 

Berdasarkan tabel 5 siklus II pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran demonstrasi diperoleh penilaian oleh observer dengan kategori 

sangat baik 25%, kategori baik 65%, kategori cukup 10% dan kategori kurang 

0%. Dalam kegiatan yang dilaksanakan sudah banyak terjadi perbaikan. 

 

 

 

 

Pada akhir pembelajaran siklus II dilaksanakan evaluasi dengan 

menggunakan tes objektif dan tes uraian dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.1. 

Daftar Nilai Siklus II 

 

No Nama Nilai Ketuntasan 



Tuntas Belum Tuntas 

1. Siti Safa Ulima  80 √  

2. Saida Kelkulat  80 √  

3. Sinta Asagaf 90 √  

4. Fatima Sapua 80 √  

5. Halima Sapua  80 √  

6. Fahri Alkatiri 90 √  

7. Samsul Sapua  90 √  

8. Hasan Sapua 80 √  

9. Ismail Sapua  70 √  

10. Halima Rumbau  100 √  

11. Arafa Sapua  70 √  

12. Ulan Dari  60 √ √ 

13. Hasbia Sapua  80 √  

14. Abd. Wahab Sapua 70 √  

15. Saribanun Ulima  90 √  

16. Siti Mur  70 √  

17. Nur Aida Sapua 100 √  

18. Sifa Mingked 80 √  

19. Taluba Bugis  80 √  

20. Anuwar. R 60 √ √ 

21. Hamid Loji  70 √  

22. Senin Loji  90 √  

 Jumlah  1760 20 2 

 Rata-rata 80   

 



5.2 

Daftar Nilai Hasil Evaluasi Siklus II 

 

No Nilai 

Siklus I Ketuntasan  

Jumlah siswa Presentase 
Tuntas  Belum 

tuntas 

1 40 -    

2 50 -    

3 60 2 10%  2 

4 70 5 23% 5  

5 80 8 34% 8  

6 90 5 23% 5  

7 100 2 10% 2  

JUMLAH  22 100% 20 2 

 

Hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh 2 siswa (10%) belumtuntas dan 

20 siswa (90%) tuntas. Pada pembelajaran siklus II masih terdapat 2 anak yang 

belum memenuhi KKM yaitu siswa 12 dan siswa 20. Rendahnya nilai kedua anak 

ini disebabkan karena kurangnya perhatian yaitu disebabkan orang tua siswa 12 

Serong membawa anaknya ke laut untuk mencari ikan sehingga perhatian dari 

keluarga pada kondisi belajar sangat kurang. Sedangkan siswa 20 merupakan 

siswa yang tinggal kelas karena ia lambat dalam menerima pelajaran serta 

kesulitan berbicara sehingga komunikasi dengan guru sangat kurang. Untuk 

meningkatkan kemampuan dari siswa yang belum memenuhi diberikan tambahan 

pelajaran setelah KBM serta perlu pendekatan khusus dengan didekati, diberikan 

nasehat dengan kasih sayang, agar lebih rajin belajar dan tidak terlalu banyak 

main. Dari hasil refleksi siklus II dapat dilihat bahwa pembelajaran sudah sesuai 

dengan indikator kinerja yang diharapkan.  

 

 

 

B. Hasil Analisis Data  

1. Siklus I 

Analisis penelitian setelah menggunakan demonstrasi dalam pembelajaran IPA 

diperoleh hasil belajar sebagai berikut : 



Tabel 5.3 

Distribusi Ketuntasan Belajar 

Siswa Kelas 4 SDN 19 Harapan Jaya  

Siklus I 

 

No Nilai Ketuntasan 
Sebelum Tindakan 

Jumlah siswa Presentase 

1. < 70 Belum tuntas  8 36% 

2. ≥ 70 Tuntas 14 64% 

 Jumlah 22 100% 

 Nilai Rata-rata 70  

 

 

Gambar 3.2. 

Diagram Distribusi Ketuntasan Belajar  

Siswa kelas 4 

Semester I SDN Harapan Jaya  

Siklus I 

 

Berdasarkan tabel di atas dengan pembelajaran melalui metode demonstrasi 

dengan media alam sekitar, siswa yang belum tuntas adalah sebanyak 8 siswa 36% 

sedangkan siswa yang tuntas 14 siswa 64% 

2. Siklus II 

Analisis penelitian setelah menggunakan demonstrasi dalam pembelajaran IPA 

diperoleh hasil belajar sebagai berikut : 
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Tabel 5.5 

Distribusi Ketuntasan Belajar Siklus II 

Siswa Kelas 4 SDN 19 Harapan Jaya  

 

No Nilai Ketuntasan 
Sebelum Tindakan 

Jumlah siswa Presentase 

1. < 70 Belum tuntas  2 10% 

2. ≥ 70 Tuntas 20 90% 

 Jumlah 22 100% 

 Nilai Rata-rata 80  

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. 

Diagram Distribusi Ketuntasan Belajar  

Siswa kelas IVSemester I SDN Harapan Jaya  

Siklus II 
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Berikut ini pembahasan mengenai perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa 

saat sebelum tindakan, pada siklus I dan pada siklus II ditunjukkan tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. 

Distribusi Ketuntasan Belajar 

Siswa Kelas IV SDN Harapan Jaya 

Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

 

Berdasarkan tabel rekapitulasi pengelompokan nilai pada tabel 6 dapat dilihat 

adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas dari jumlah siswa 22 dalam mata 

pelajaran IPA, terbukti untuk klasifikasi tuntas, sebelum diadakan tindakan yang 

tuntas hanya 8 siswa dan 14 siswa belum tuntas setelah dilaksanakan siklus I dan 

siklus II, jumlah siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa atau 90%. 

No Nilai 

Sebelum Tindakan  Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 
Presentase 

Jumlah 

siswa 
Presentase 

Jumlah 

siswa 
Presentase 

1 Belum Tuntas 14 64% 8 36% 2 10% 

2 Tuntas 8 36% 14 64% 20 90% 

Jumlah  22 100% 22 100% 22 100% 



Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran melalui metode Demonstrasi dengan 

media alam sekitar pada pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

tahap klarifikasi siswa yang tidak tuntas, sebelum diadakan tindakan terdapat 14 siswa 

yang belum tuntas dari jumlah siswa kelas I sebanyak 22 siswa, dan siklus I dan siklus 

II keseluruhan siswa mengalami ketuntasan belajar 90%, hal ini dipengaruhi adanya 

pembelajaran melalui metode domonstrasi dengan media alam siswa lebih tertarik, 

tidak membosankan karena terjadi komunikasi dan interaksi yang baik sehingga siswa 

akan selalu memperhatikan apa yang diajarkan guru, demonstrasi ini juga efektif 

untuk mengurangi kebosanan siswa dalam menerima pelajaran, interaksi yang terjasi 

antara guru dan siswa meningkatkan motivasi belajar mereka khususnya pembelajaran 

IPA. Diagram ketuntasan sebelum siklus dilaksanakan serta siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada gambar di bawah : 

 

Siklus II 

Analisis penelitian setelah menggunakan demonstrasi dalam pembelajaran IPA 

diperoleh hasil belajar sebagai berikut : 

 

Tabel 5.5 

Distribusi Ketuntasan Belajar Siklus II 

Siswa Kelas 4 SDN 19 Harapan Jaya  

 

No Nilai Ketuntasan 

Sebelum Tindakan 

Jumlah siswa Presentase 

1. < 70 Belum tuntas  2 10% 

2. ≥ 70 Tuntas 20 90% 

 Jumlah 22 100% 

 Nilai Rata-rata 80  

 



 

Gambar 3.3. 

Diagram Distribusi Ketuntasan Belajar  

Siswa kelas IVSemester I SDN Harapan Jaya  

Siklus II 

 

Berikut ini pembahasan mengenai perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa 

saat sebelum tindakan, pada siklus I dan pada siklus II ditunjukkan tabel 6. 
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Gambar 4. 

Diagram Batang Perbandingan Distribusi Ketuntasan Belajar  

Siswa kelas 4 Semester I SDN Harapan Jaya Tahun 2014/2015 

Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil observasi sebelum tindakan yang dilakukan di kelas IV SDN Harapan Jaya 

Distrik Misool Selatan Raja Ampat menyatakan tingkat pemahaman siswa kelas I 

Khususnya mata pelaajran IPA masih rendah, hasil belajar siswa masih banyak yang 

belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini salah satu penyebabnya 

adalah karena guru dalam penyampaian pembelajaran masih menggunakan demonstrasi 

ceramah. 

Proses pembelajaran sebelum tindakan menunjukan hasil belajar yang rendah yaitu 

siswa yang nilainya memenuhi KKM sebanyak 8 siswa atau 36% dengan nilai tertinggi 

80 dan nilai terendah 40. Terlihat pula kenaikan nilai rata-rata kelas jika pada pra siklus 

nilai rata-rata yang di capai adalah 60, lalu meningkat menjadi 70 pada siklus I, menjadi 

80 pada siklus II. Adanya perbandingan antara jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas 

karena 8 siswa yang sudah mencapai ketuntasan telah mampu menangkapmateri yang di 

sajikan guru walau hanya dengan ceramah sedangkan 14 siswa yang belum bisa 

menangkap materi oleh guru dengan ceramah karena daya tangkap mereka yang kurang 

bila menangkap materi ajar dalam bentuk ceramah. Pada siklus II masih ada 2 siswa yang 

belum tuntas disebabkan : 

a. Daya tangkap dalam pembelajaran kurang. 

b. Siswa yang belum tuntas kurang berani mengemukakan pendapat, mengajukan 

pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan sehingga kurangnya komunikasi dengan 

guru menyebabkan kurang pahamnya akan materi yang diajarkan. 

c. Rendahnya keinginan dan motivasi anak untuk belajar, mereka lebih tertarik untuk 

bermain bersama teman sebaya. 



d. Kurang adanya dukungan dari keluarga terutama orang tua dengan perkembangan 

belajar anak. Kebanyakan mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang 

memperhatikan perkembangan anak. 

Berdasarkan paparan penyebab masih adanya siswa yang belum tuntas guru 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mendapat nilai rendah yaitu dengan 

memberikan pelajaran tambahan, memberikan latihan soal yang lebih banyak dan 

memberikan nasihat untuk lebih rajin belajar. 

b. Memberikan pesan kepada orang tua atau keluarga untuk lebih memperhatikan 

perkembangan anak. 

c. Selalu memperhatikan perkembangan kemampuan anak, sehingga kelemahan-

kelemahannya dapat segera teratasi. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Samsul Hadi dan Rukiyah, 2009 

bahwa untuk memperoleh hasil belajar, diperlukan penilaian atau dilakukan evaluasi 

pada siswa yang merupakan tindak lanjut atau cara yang dilakukan untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukannya, sehingga 

dengan evaluasi pendidik juga dapat mengukur tentang perubahan tingkah laku siswa 

secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pengajaran. Jadi, penilaian atau evaluasi hasil belajar adalah proses pemberian nilai 

terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Pemahaman 

belajar siswa didapatkan dan hasil nilai siklus I dan siklus II adalah: 

1. Siklus I 

Dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi, siswa yang 

mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM 70) sebanyak 8 siswa 

dan yang mendapat nilai yang memenuhi KKM sebanyak 14 siswa. Dengan nilai 

tertinggi 90 dan nilai terendah 50. Masih ada 8 siswa yang belum tuntas disebabkan 

oleh: 

a. Siswa kurang memperhatikan penjelasan dan demonstrasi dari guru. 

b. Siswa enggan untuk mencoba materi praktek demonstrasi sehingga pemahaman 

mereka kurang. 

c. Siswa malu dan takut untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 



 Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah perbaikan pada 

siklus II yaitu: 

a. Guru lebih aktif dalam memberikan penjelasan dan demonstrasi kepada siswa. 

b. Guru meminta siswa yang belum tuntas untuk mencoba demonstrasi dengan 

bimbingan. 

c. Guru memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum tuntas. 

2. Siklus II 

Dengan menggunakan metode pembelajaran pendekatan Demonstrasi dengan 

menggunakan media gambar, siswa yang mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM 70) sebanyak 2 siswa dan yang mendapat nilai yang memenuhi KKM 

sebanyak 20 siswa. Dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60. Masih adanya 2 

siswa yang belum tuntas disebabkan: 

a. Daya tangkap dalam pembelajaran kurang. 

b. Siswa yang belum tuntas kurang berani mengemukakan pendapat, mengajukan 

pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan sehingga kurangnya komunikasi 

dengan guru menyebabkan kurang pahamnya akan materi yang diajarkan. 

c. Rendahnya keinginan dan motivasi anak untuk belajar, mereka lebih tertarik 

untuk bermain bersama temna sebaya. 

d. Kurang adanya dukungan dari keluarga terutama orang tua dengan perkembangan 

belajar anak. Kebanyakan mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang 

memperhatikan perkembangan anak. 

Berdasarkan paparan penyebab masih adanya siswa yang belum tuntas guru 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mendapat nilai rendah yaitu 

dengan memberikan pelajaran tambahan, memberikan latihan soal yang lebih 

banyak dan memberikan nasihat untuk lebih rajin belajar. 

b. Memberikan pesan kepada orang tua atau keluarga untuk lebih memperhatikan 

perkembangan anak. 

c. Selalu memperhatikan perkembangan kemampuan anak, sehingga kelemahan-

kelemahannya dapat segera teratasi. 

Berdasarkan perolehan hasil nilai yang didapat pada siklus I dan siklus II 

didapatkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dapat 



meningkatkan hasil belajar pada pelajaran IPA pokok bahasan daur hidup hewan yang 

bertelut di kelas 4 Semester I SDN Harapan Jaya Tahun 2014/2015. 

 

 

 


