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ABSTRAK

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI
METODE DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS IV DI SD BHAKTI IBU

KECAMATAN BAKAUHENI  LAMPUNG SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

DIKA RIANTINI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peningkatan

aktivitas dan prestasi belajar melalui metode demonstrasi dalam pokok bahasan

pecahan-pecahan senilai, pada pembelajaran Matematika Kelas IV di SD Bhakti

Ibu Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan

selama dua siklus. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan

pengamatan untuk mendapatkan data tentang aktivitas belajar siswa dan tes prestasi

setiap akhir siklus penelitian.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar siswa

pada siklus I dan siklus II dengan nilai rata-rata siswa berturut-turut 33,33% dan

85,18%. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan

metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa Kelas IV di SD

Bhakti Ibu Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan

Kata Kunci: Prestasi Belajar, dan Metode Demonstrasi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

keterampilan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

mayarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa.

Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap

perkembangan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan

potensi dirinya untuk mencapai kesejahteraan hidup sehingga lahir sumber daya

manusia yang berkualitas dan mampu membangun kehidupan masyarakat ke arah

yang lebih baik.

Pentingnya pendidikan tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat

yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa. Tujuan pendidikan nasional lebih rinci dijelaskan dalam UU Sistem

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa
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terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, sehat jasmani

dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab.

Di dalam pendidikan terdapat beberapa macam pendidikan, yaitu pendidikan

formal, nonformal, dan informal. Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-

sekolah termasuk pendidikan formal (wikipedia.com). Untuk menjamin

ketercapaian tujuan pendidikan, khususnya pada pendidikan formal, dibutuhkan

suatu proses pembelajaran yang efektif pada setiap mata pelajaran.

Proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran harus dilaksanakan dengan baik.

Hal ini menuntut peran guru untuk membantu keberhasilan belajar siswa. Guru

harus mampu menciptakan perencanaan dan penataan lingkungan belajar sehingga

menciptakan hubungan interaktif dengan siswa. Ilmu pengetahuan, kecakapan,

serta keterampilan yang diajarkan juga harus memancing perhatian siswa dalam

mengembangkan diri, belajar, dan meningkatkan prestasi.

Mengajar merupakan suatu seni dimana guru harus dapat membangkitkan gairah

belajar pada siswa. Tanpa metode yang tepat, proses belajar akan menjadi tidak

menarik dan mengakibatkan motivasi belajar yang rendah pada siswa. Pemilihan

metode harus disesuaikan dengan program kegiatan belajar mengajar, kondisi, dan

suasana kelas. Bahkan, jumlah serta usia anak didik mempengaruhi penggunaan

metode yang diterapkan oleh pengajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu

pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar.

Salah satu metode belajar yang dapat digunakan adalah metode demonstrasi.

Mengajar dengan menggunakan metode demonstrasi adalah suatu cara penyajian
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bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau cara

melakukan sesuatu atau mempertunjukkan prosesnya. Beberapa asumsi yang

mendorong dianjurkannya pelaksanaan pembelajaran dengan metode demonstrasi

adalah

1. Diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami apa yang dipelajari, karena

siswa dirangsang untuk aktif, sehingga termotivasi untuk mempelajari

Matematika.

2. Belajar akan menjadi optimal jika pembelajaran di kelas ditempatkan dalam

suatu kondisi yang mengikut sertakan aktivitas-aktivitas siswa, sehingga apa

yang dipelajari menjadi mudah untuk diingat.

Berdasarkan pengamatan pada pembelajaran Matematika di kelas IV SD Bahkti

Ibu Kecamatan bakauheni Lampung Selatan, ternyata terdapat 18 siswa(66,67%)

dari 27 siswa yang memperoleh nilai rata-rata di bawah nilai KKM, yaitu 65. Hal

ini menunjukkan bahwa hasil belajar Matematika di SD tersebut belum optimal.

Pembelajaran Matematika selama ini sementara masih didominasi dengan

menggunakan buku paket, metode ceramah dan penugasan saja. Guru belum

menggunakan rancangan pembelajaran yang membuat siswa dapat mengaitkan

pengetahuan awal yang dimilikinya untuk memperoleh penetahuan baru dan dapat

menerapkan pengetahuan awal yang dimilikinya untuk memperoleh pengetahuan

baru dan dapat pengetahuan yang dimilikinya dalm kehisdupan sehari-hari. Atas

dasar ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya

dalam suatu penelitian dengan judul ”Peningkatan Prestasi Belajar Matematika
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melalui Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV SD Bhakti Ibu Kecamatan

Bakauheni Lampung SelatanTahun Pelajaran 2015/2016”

Tabel 1. Data Siswa SD Bhakti Ibu Tahun Pelajaran 2015/2016

No Kelas L P Jumlah

1 I a 14 16 30

2 I b 14 15 29

3 II a 9 15 24

4 II b 8 17 25

5 III a 12 10 22

6 III b 13 10 23

7 III c 15 10 25

8 IV a 15 12 27

9 IV b 13 14 27

10 V a 11 11 22

11 V b 12 11 22

12 VI 21 17 38

Jumlah 157 158 315

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi

dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Pembelajaran masih bersifat monoton.

2. Prestasi hasil belajar Matematika siswa rendah (65).

3. Media dan alat belajar belum lengkap.

4. Siswa mengalami kebosanan dalam belajar.

5. Pendekatan pembelajaran yang dipilih belum tepa.t

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini akan lebih

terfokus pada upaya perbaikan prestasi belajar yang kurang baik. Dengan upaya
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perbaikan ini, peneliti memotivasi siswa belajar. Langkah strategis yang

dimungkinkan guru dalam usaha peningkatan prestasi belajar siswa adalah

penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat, dalam hal ini menggunakan

metode demonstrasi .

C. Pembatasan Masalah

Dalam Penelitian ini masalah yang peneliti kemukakan diatas sebagai berikut:

Metode Demontrasi dapat meningkatkan Prestasi Belajar Matematika siswa kelas

IV SD Bhakti Ibu Kecamatan Bakauheni Laampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Bagaimana peningkatan aktivitas dan prestasi belajar Matematika melalui

metode demonstrasi?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah, untuk

mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar Matematika melalui metode

demonstrasi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Siswa, memudahkan siswa dalam belajar Matematika sehingga mencapai nilai

KKM secara baik dan maksimal, khususnya dalam menentukan pecahan-

pecah senilai pada pembelajaran Matematika yang akan di sampaikan.

Sehingga siwa senang dengan pembelajaran Matematika.
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2. Guru, memperoleh tindakan alternatif pendekatan pembelajaran Matematika,

sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode

demonstrasi.

3. Kepala Sekolah, memfasilitasi pelajaran Matematika baik secara kualitas

maupun kuantitas.

4. Peneliti, dapat memberi pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan

yang didapat di bangku kuliah kedalam suatu karya atau penelitian.

5. Bagi Peneliti lain, memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti

berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang pendidikan.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses dari perkembangan kehidupan manusia. Dengan

belajar manusia melakukan perubahan-perubahan sehingga perilakunya

berubah. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Secara luas, belajar merupakan semua aktivitas yang melibatkan psiko-fisik

yang menghasilkan perubahan, disebut belajar. Seperti yang dikemukakan oleh

Sardiman (2007: 20-21) bahwa, “belajar dapat diartikan sebagai kegiatan

psiko-fisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya”.

Pendapat Sardiman didukung pula oleh Hamalik (2004: 28) yang menyatakan,

“belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi

dengan lingkungannya”.Hal Ini sejalan dengan pendapat, Slameto (1995: 2)

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Secara sederhana dari pengertian belajar sebagaimana yang dikemukakan oleh
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pendapat di atas, dapat diambil suatu pemahaman tentang hakikat dari aktivitas

belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu melalui.

Lain halnya dengan Mustaqim dan Wahib (1991:62), mereka menjelaskan

bahwa, “belajar adalah proses perubahan baik perubahan lahir maupun

perubahan batin, tidak hanya perubahan tingkah laku yang nampak melainkan

juga perubahan yang tidak nampak dan perubahan itu adalah perubahan yang

positif, bukan negatif”. Perubahan positif yang dimaksud adalah perubahan

menuju ke arah kemajuan atau ke arah perbaikan. Sedangkan perubahan

negatif maksudnya adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran.

Lebih khusus lagi dalam bidang pendidikan, belajar bisa dikatakan sebagai

upaya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Hal ini dipertegas oleh Sardiman

(2007:21) yang mengemukakan bahwa, “Belajar diartikan sebagai usaha

penguasaan meteri ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan

menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya”. Adapun yang hendak dicapai

dari proses belajar dalam pendidikan adalah untuk mencapai hasil belajar yang

baik. Abdurrahman (2003: 28) mengemukakan bahwa, “Belajar merupakan

suatu proses seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau

yang biasa disebut dengan hasil belajar, yaitu suatu bentuk perubahan perilaku

yang relatif menetap”.

Jadi dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar

adalah seluruh aktivitas baik fisik maupun psikologis dimana dihasilkan

perubahan tingkah laku yang positif yang terjadi melalui proses interaksi

dengan lingkungannya.
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B. Pengertian Prestasi Belajar

Menurut Djamarah (1994: 19) Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang

telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok.

Sedangkan menurut Mas’ud Hasan Abdul Dahar dalam Djamarah (1994: 21)

bahwa prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil

yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja.

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, jelas terlihat perbedaan

pada kata-kata tertentu sebagai penekanan, namun intinya sama yaitu hasil

yang dicapai dari suatu kegiatan. Untuk itu, dapat dipahami bahwa prestasi

adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang

menyenangkan hati, yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara

individual maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu.

Nurkencana (1998: 62) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah hasil

yang telah dicapai atau diperoleh anak berupa nilai mata pelajaran.

Ditambahkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang mengakibatkan

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar.

Setelah menelusuri uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa prestasi belajar

adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti

proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah

laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai

yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan.
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C. Pengertian Matematika

Matematika merupakan disiplin ilmu yang meliputi fakta, konsep, operasi atau

relasi dan prinsip. Beberapa definisi tentang matematika diungkapkan oleh

Soedjadi (2000: 11) yang menyatakan sebagai berikut

”Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara

sistematik.

1. Matematika adalah pengetahun tentang bilangan dan kalkulasi

2. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan

dengan bilangan

3. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah

tentang ruang dan bentuk

4. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis

5. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat”.

Dari definisi-definisi tersebut, terlihat adanya ciri khusus atau karakteristik

yang dapat merangkum definisi matematika secara umum. Soedjadi (2000: 13)

mengemukakan karakteristik matematika, yakni memiliki objek kajian abstrak,

bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang

kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, konsisten dalam

sistemnya” .

Pemahaman akan karekteristik-karakteristik matematika dapat membantu

siswa dalam mempelajari matematika yang sedang dipelajari.  Pemahaman ini

dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika yang

diharapkan. Dalam silabus matematika (dalam Soedjadi, 2000: 41)
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dikemukakan bahwa tujuan umum diberikannya matematika di jenjang

pendidikan dasar dan umum adalah mempersiapkan siswa agar sanggup

menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan dunia yang selalu

berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis,

rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien.

Menurut Soedjaji (2000: 41) menjelaskan bahwa tujuan mata pelajaran

matematika adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan

matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan”.

Selanjutnya, tujuan khusus pengajaran matematika di sekolah menengah

pertama (dalam Soedjadi, 2000: 42) adalah

1. Memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan

matematika

2. Memiliki pengetahuan matematika sebagai peningkatan matematika

sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan menengah

3. Memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan dari

matematika sekolah dasar dan untuk dapat digunakan dalam kehidupan

sehari-hari

4. Mempunyai pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis,

cermat, kreatif, dan disiplin.

Dari uraian di atas, belajar matematika di sekolah dimaksudkan untuk melatih

penalaran dan logika berpikir para siswa, sehingga siswa akan terbiasa berpikir

logis, kritis, dan kreatif di dalam kehidupan sehari-hari.
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D. Tujuan Pembelajaran Matematika SD

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada seluruh peserta didik, mulai

dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir

logis, analisi, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama.

Kompetensi tersebut diperlukan agar perserta didik  memiliki kemampuan

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif.

Mata pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut:

a. Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan

mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efesien, dan tetap dalam

pemecahan masalah.

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi

Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau

menjelaskan gagasan dan pertayaan Matematika.

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,

merancang model Matematika, penyelesaian model dan menafsirkan solusi

yang diperoleh.

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan tabel,  untuk memperjelas keadaan

atau masalah. Memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam

kehidupan, yang memiliki rasa ingn tahu, perhatian, dan minat dalam

mempelajari Matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan

masalah.
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E. Pengertian Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan

suatu benda tertentu yang tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru.

Menurut Sanjaya W. (2006 : 152), metode demonstrasi merupakan metode

penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada

siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau

hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas

dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi

peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat

menyajikan bahan pelajaran lebih konkret dalam strategi pembelajaran

ekspositori dan inkuiri.

Menurut Fat (www.udhiexz.wordpress.com) metode demonstrasi adalah

metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan

urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui

penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi

yang sedang disajikan.

Sedangkan menurut Daryanto (2009: 403), metode demonstrasi merupakan

cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan

kepada siswa suatu proses situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari,

baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai penjelasan lisan.

Seringkali orang mengira bahwa metode demonstrasi hanya digunakan pada

mata pelajaran ilmu pengetahuan alam saja, padahal tidak demikian halnya.

Metode ini dapat dipergunakan bagi penyajian semua jenis mata pelajaran
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termasuk matematika. Dengan demonstrasi, proses penerimaan terhadap

pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk

pengertian dengan baik dan sempurna, juga siswa dapat mengamati dan

memperhatikan pada apa yang diperagakan guru selama pelajaran berlangsung.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa metode

demonstrasi merupakan suatu metode penyajian pelajaran dengan

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses,

situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai

metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh

guru.

Penggunaan teknik demonstrasi sangat menunjang proses interaksi belajar

mengajar di kelas, sehingga kesan yang diterima lebih lama pada jiwa siswa

didik. Hal ini berakibat pada motivasi yang lebih kuat untuk siswa agar lebih

giat belajar. Dengan demonstrasi itu siswa dapat berpartisipasi aktif dan

memperoleh pengalaman langsung serta dapat mengembangkan kecakapannya.

Dalam metode demonstrasi diharapkan setiap langkah dari hal-hal yang

didemonstrasikan dapat dilihat dengan mudah oleh siswa melalui prosedur

yang benar meskipun demikian siswa perlu juga mendapatkan waktu yang

cukup lama untuk memperhatikan hal yang didemonstrasikan. Metode

demonstrasi terutama dalam mengembangkan sikap-sikap, guru perlu

merencanakan pendekatan secara lebih berhati-hati dan ia melakukan

kecakapan untuk mengarahkan motivasi dan berfikir siswa.
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Tidak semua yang dijelaskan oleh guru dapat diterima oleh semua siswa

dengan mudah, hal ini disebabkan antara lain:

1. Tingkat perkembangan berfikir yang berbeda-beda. Perkembangan berfikir

dimulai dari konkret menuju abstrak, apa yang dipelajari akan lebih jelas

dan mudah dipahami siswa dengan melihat langsung atau melalui alat/benda

tiruan yang ditujukan (diperagakan/didemonstrasikan) guru.

2. Sifat bahan yang dipelajari tidak semuanya sama. Ada bahan pelajaran yang

tak menuntut diperagakan atau dipertunjukkan, tetapi ada pula yang

menuntut diperagakan atau dipertunjukkan untuk lebih memperjelas. Untuk

yang terakhir inilah, diperlukan demonstrasi seperti hal-hal yang baru

diperkenalkan kepada siswa.

3. Tipe pelajaran individu yang berbeda, terdapat beberapa tipe belajar, antara

lain tipe visual, tipe auditif, tipe motorik, dan tipe campuran (merupakan

kombinasi dari tipe-tipe belajar tersebut). Dalam hal ini, dapat dilihat

kecenderungannya, apakah siswa memiliki tipe visual, tipe auditif, tipe

motorik, atau tipe campuran (Daryanto, 2009: 403).

F. Perencanaan dan Persiapan Metode Demonstrasi

Setiap metode pembelajaran harus direncanakan dan dipersiapkan agar tujuan

pembelajaran tercapai, begitu pula dengan metode demonstrasi. Menurut

Djamarah (2010: 403) hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada langkah ini

antara lain

1. Penentuan tujuan demonstrasi yang akan dilakukan. Dalam hal ini,

pertimbangkanlah apakah tujuan yang akan dicapai siswa dengan belajar

melalui demonstrasi itu tepat dengan mengunakan metode demonstrasi
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2. Materi yang akan didemonstrasikan terutama hal-hal yang penting ingin

disampaikan dalam pembelajaran.

3. Siapkan fasilitas penunjang demonstrasi seperti peralatan, tempat, dan

mungkin biaya yang juga dibutuhkan

4. Penataan peralatan dan kelas pada posisi yang baik

5. Pertimbangkanlah jumlah siswa dihubungkan dengan hal yang akan

didemonstrasikan agar siswa dapat melihatnya dengan jelas

6. Buatlah garis besar, langkah, dan pokok-pokok yang akan didemonstrasikan

secara berurutan dari tertulis pada papan tulis atau pada kertas lebar, agar

dapat dibacakan siswa dan guru secara keseluruhan

7. Untuk menghindarkan kegagalan dalam pelaksanaan sebaiknya demonstrasi

yang direncanakan dicoba terlebih dahulu

Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran menggunakan metode

demonstrasi harus dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi kegagalan

dalam pelaksanaanya. Agar siswa dapat mengetahui dengan jelas semua objek

yang didemonstrasikan.

G. Pelaksanaan Metode Demonstrasi

Menurut Djamarah (2010: 91) setelah segala sesuatu direncanakan dan

disiapkan, langkah berikutnya ialah memulai melaksanakan demontrasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain

1. Guru sebelum memulai persiapkanlah sekali lagi kesiapan peralatan yang

akan didemonstrasikan, pengaturan tempat, keterangan tentang garis besar,

langkah, dan pokok-pokok yang akan yang didemonstrasikan, serta hal-hal

lain yang diperlukan
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2. Siapkanlah siswa, barangkali ada hal-hal yang perlu mereka catat

3. Mulailah demonstrasi dengan menarik perhatian siswa

4. Ingatlah pokok-pokok materi yang didemonstrasikan, agar demonstrasi

mencapai sasaran

5. Pada waktu berjalannya demonstrasi, sekali-kali perhatikanlah keadaan

siswa, apakah semua mengikuti dengan baik

6. Untuk menghindarkan ketegangan, ciptakanlah suasana yang harmonis

7. Berikanlah kesempatan pada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih

lanjut tentang apa yang dilihat dan apa yang didengarnya dalam bentuk

mengajukan pertanyaan, membandingkannya dengan yang lain, atau dengan

pengalaman lain, serta mencoba melakukannya sendiri dengan bimbingan

guru.

Sedangkan menurut Daryanto (2009: 403), langkah-langkah metode

demonstrasi sebagai berikut

1. Membagi dan menjelaskan sumber-sumber kegiatan demonstrasi

2. Memberikan gambaran tentang seluruh kegiatan demonstasi dan

mewujudkan hasil akhir.

3. Menghubungkan kegiatan dengan keterampilan yang dimiliki peserta dan

keterampilan yang akan disampaikan

4. Mendemonstrasikan langkah-langkah secara perlahan dan memberikan

waktu yang cukup pada peserta untuk mengamatinya

5. Menentukan hal-hal yang penting dan kritis atau hal yang berkaitan dengan

keselamatan kerja.



18

Jadi, dalam pelaksanaan metode demonstrasi guru dituntut membuat siswa

aktif. Ajak siswa untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti bagian yang

dipandang penting dari sesuatu yang dipertunjukkan atau dijelaskan harus

diulang berkali-kali agar siswa mengetahui seluk beluknya. Setelah selesai

mendemonstrasikan, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk

mengecek sampai di mana siswa telah dapat memahami atau mengikuti

demonstrasi yang harus selesai dipertunjukkan. Siswa diarahkan untuk

mengamati dengan penuh perhatian kepada suatu objek yang

didemonstrasikan. Hal ini menuntut diperlukannya konsentrasi dari seluruh

pikiran, perasaan, dan kemauan seseorang terhadap objek yang dipertunjukkan.

Adapun aspek yang penting dalam menggunakan metode demonstrasi adalah

1. Demonstrasi akan menjadi metode yang tidak wajar apabila alat yang

didemonstrasikan tidak bisa diamati dengan seksama oleh siswa. Misalnya

alatnya terlalu kecil atau penjelasannya tidak jelas

2. Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti oleh aktivitas dimana

siswa sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadi aktivitas mereka

sebagai pengalaman yang berharga

3. Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas karena alat-alat yang

terlalu besar atau berada di tempat lain yang tempatnya jauh dari kelas

4. Hendaknya dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis

5. Sebagai pendahuluan, berilah pengertian dan landasan teori dari apa yang

akan didemonstrasikan. (www.ras-eko.blogspot.com)
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H. Keunggulan dan Kelemahan Metode Demonstrasi

Setiap metode pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan, termasuk

metode demonstrasi. Adapun keunggulan dan kelemahan metode demonstrasi

sebagai berikut

1. Keunggulan

Sebagai suatu metode pembelajaran, menurut Sanjaya W (2006: 152)

metode demonstrasi memiliki keunggulan diantaranya

a. Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari,

sebab siswa langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan

b. Proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tak hanya

mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi

c. Dengan cara mengamati secara langsung siswa memiliki kesempatan

untuk membandingkan antara teori dengan kenyataan

d. Dengan demikian siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pelajaran

Sedangkan menurut Syaiful (2010: 210), kelebihan metode demonstrasi ini

adalah

a. Metode ini dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih

kongkret sehingga dapat menghindarkan verbalisme

b. Siswa diharapkan lebih mudah memahami apa yang dipelajari

c. Proses pengajaran akan lebih menarik

d. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori

dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri

e. Melalui metode ini, dapat disajikan materi pelajaran yang tidak mungkin,

kurang sesuai dengan menggunakan metode lain
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Dari kelebihan-kelebihan di atas, metode demonstrasi dapat menanamkan

keyakinan pada siswa akan kepastian sesuatu karena metode demonstrasi

merupakan cara yang wajar atau alamiah sesuai dengan proses

perkembangan jiwa anak untuk memahami sesuatu atau objek perbuatan.

Dengan melihat sendiri objeknya, timbul hasrat untuk mengetahui lebih

dalam terperinci tentang objek yang dilihatnya. Dengan demikian, siswa

dididik untuk mengamati sesuatu dengan sikap kritis.

Mengamati sesuatu dengan cermat, baik dengan alat indra mata, telinga,

maupun indra lainnya bukan pekerjaan yang mudah bagi siswa apabila

tempat duduknya tidak berpindah-pindah. Maka siswa hanya melihat dari

satu pihak saja objek yang didemonstrasikan. Hal ini dapat menimbulkan

kekeliruan tangapan dan pengertian objek yang diamati. Apabila siswa

hanya dengan berpindah-pindah tempat dapat menimbulkan kegaduhan.

Untuk mengatasinya, guru harus menetapkan garis-garis besar, langkah-

langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan.

2. Kelemahan

Di samping beberapa kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki

beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut dijabarkan oleh beberapa ahli.

Menurut Sanjaya W (2006: 153) kelemahan metode demonstrasi adalah

a. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab

tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat

menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk

menghasilkan pertunjukkan suatu proses tertentu, guru harus bisa
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beberapa kali mencobanya terlebih dahulu, sehingga dapat memakan

waktu yang banyak.

b. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang

memadai yang berarti menggunakan metode ini memerlukan pembiayaan

yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah.

c. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang

khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di

samping itu, metode demonstrasi juga memerlukan kemampuan dan

motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa.

Sedangkan menurut Syaiful (2010: 210) kekurangan metode ini adalah

1. Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa

ditunjang hal itu, pelaksanaan metode demonstrasi tidak akan efektif

2. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu

tersedia dengan baik

3. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang

disamping sering memerlukan waktu yang cukup panjang mungkin

terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain

Dari kelemahan-kelemahan di atas, sebaiknya guru mengarahkan demonstrasi

itu sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengertian dan gambaran

yang benar tentang apa yang didemonstrasikan. Sebaiknya sebelum

demonstrasi itu dimulai, guru telah mengadakan uji coba supaya kelak dalam

pelaksanaannya dapat menerapkan metode demonstrasi dengan tepat.
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I. Kerangka Pikir

Penerapan metode konvensional dalam pembelajaran matematika membuat

siswa merasa bosan dan enggan belajar, sehingga aktivitas pembelajaran

cenderung rendah. Pengguna metode demonstrasi dapat menjadi alternatif

dalam peningkatan aktivitas pembelajaran matematika pada pokok bahasan

operasi perkalian. Tahap perkembangan anak usia SD yang masih dalam tahap

operasional konkret menuntut guru untuk aktif dalam mengkombinasikan

metode pembelajaran di kelas. Metode demonstrasi dapat menjadi salah satu

alternatif dalam pembelajaran matematika.

J. Hipotesis

Jika pembelajaran Matematika pada pokok bahasan pecahan-pecahan senilai

dengan menggunakan metode demontrasi kelas IV SD Bhakti Ibu Kecamatan

Bakauheni Lampung Selatan dilaksanakan dengan benar, maka aktivitas dan

prestasi belajar Matematika akan meningkat.

Menurut Prof. Dr. S. Nasution, Hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita

amati dalam upaya untuk memahaminya. (Nasution: 2000). Zikmund

(1997:112), Menurut Zimund Hipotesis adalah profesi atau dugaan belum

terbukti bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan

jawaban atas pertayaan-pertayaan penelitiaan.

Menurut teori di atas maka kesimpulan hipotesis adalah : dugaan-dugaan yang

bersifat sementara dan masih perlu di uji dalam penelitian. Maka hipotesis

dalam penelitian di ata, terdapat peningkatan prestasi belajar Matematika
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melalui metode demontrasi pada siswa kelas IV SD Bhakti Ibu Kecamatan

Bakauheni Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016.



24

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), dengan

penekanan terhadap proses pembelajaran Matematika kelas IV SD Bhakti Ibu

Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan metode

demonstrasi. Pemilihan metode ini didasarkan pendapat bahwa penelitian

tindakan kelas mampu menawarkan cara atau prosedur baru untuk

memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran di

kelas dengan melihat berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil

pembelajaran yang terjadi pada siswa (Hopkins, 1993:34).

Untuk usaha tersebut guru mencoba menemukan kelemahan dan kekuatan dari

tindakan yang dilakukannya, dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan dan

mengulangi untuk menyempurnakan tindakan yang dianggapnya sudah baik.

Dengan demikian data dikumpulkan dari praktik sendiri dan bukan dari sumber

data yang lain, pengumpulan data adalah guru yang terlibat dalam kegiatan

praktik sehingga guru memiliki dua fungsi ganda, yaitu sebagai guru dan

sebagai peneliti. Guru bukan hanya sekedar pelaksana pembelajaran, tetapi

berperan secara aktif dari tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi dan

refleksi hasil tindakan.
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Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran untuk

meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa kelas IV, sedangkan

tujuan penelitian tindakan pada dasarnya secara spesifik diarahkan untuk:

1. Menggali dan menganalisis secara reflektif-partisipatif terhadap

pembelajaran matematika, khususnya pada materi pecahan-pecahan senilai

di SD Bhakti Ibu Kecamatan Bakuheni.

2. Menerapkan pembelajaran dengan metode demonstrasi yang dapat

digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran

matematika di sekolah dasar.

3. Memasukkan unsur-unsur pembaharuan atau inovasi dalam sistem

pembelajaran yang sedang berjalan dan sulit ditembus oleh upaya

pembaharuan pada umumnya.

4. Membangun dan meningkatkan mutu komunikasi dan interaksi antar

sesama guru matematika dengan system kemitraan.

5. Perbaikan suasana keseluruhan sistem atau masyarakat sekolah.

B. Subjek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Bhakti Ibu Kecamatan

Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah siswa 27 orang.

Terdiri dari 15 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Pemilihan tempat ini

sebagai penelitian adalah berdasarkan pertimbangan sebagai tempat peneliti

bertugas. Selain itu juga untuk efisien waktu dan biaya penelitian, peneliti telah

memahami pula kondisi pembelajaran yang berlangsung selama ini,

bermanfaat sebagai upaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembelajaran.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kelas IV SD Bhakti Ibu Kecamatan Bakauheni

Kabupaten Lampung Selatan engan jumlah siswa 27 orang, pada semester II

Tahun Pelajaran 2015/2016. Pelaksanaan penelitian terdiri dari siklus-siklus,

masing-masing siklus terdiri dari beberapa pertemuan, tiap akhir siklus

dilakukan refleksi dan perencanaan ulang untuk melanjutkan pada siklus

selanjutnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tes

Tes adalah serentetan peryataan atau latihan serta alat lain yang digunakan

untuk mengukur keterampilan pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat

yang dimiliki individu atau kelompok ( Arikunto,2002 : 127).

Tes yang diberikan adalah tes awal dan tes pada setiap akhir siklus. Tes awal

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap konsep

yang telah dikuasai oleh siswa. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan

keanggotaan kelompok. Tes tiap akhir siklus dilakukan untuk menentukan

status suatu kelompok dalam pemberian penghargaan. Tes ini juga

dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dari setiap

siklusnya.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh pada setiap tahapan tindakan penelitian dianalisis

dengan menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka,
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dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan peningkatan aktivitas

belajar siswa pada setiap aspek penelitian.

Data yang yang telah diperoleh pada setiap tahapan tindakan penelitian

dianalisis dengan menggunakan data kuantitatif. Analisis data dilakukan sejak

awal pada setiap aspek penelitian, dengan membuat tabel distribusi kelompok

nilai dengan menghitung nilai rata-rata kelas dengan rumus sebagai berikut

N

siswa rataRata

Berdasarkan hasil rata-rata, tingkat keberhasilan peneliti dapat ditafsirkan.

F. Indikator Penelitian

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan

aktivitas dan nilai pada mata pelajaran Matematika di setiap siklusnya.

Penelitian ini dinyatakan berhasil jika 74% (minimal 20 orang) dari

keseluruhan siswa mendapat nilai di atas atau sama dengan nilai KKM

G. Siklus Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui tiga siklus untuk melihat

peningkatan hasil belajar dan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Observasi

4. Refleksi
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Gambar 1 Alur Penelitian Tindakan Kelas

H. Persiapan Penelitian Tindakan Kelas

Dalam tahap persiapan hal yang perlu dipersiapkan adalah

Refleksi

Refleksi

Pelaksanaan Tindakan
Pembelajaran I

Pelaksanaan Tindakan
Pembelajaran II

Perencanaan

Siklus I

Observasi

Perencanaan

Siklus II

Observasi
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1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan suatu syarat yang harus

dimiliki oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran, agar apa yang akan

disampaikan pada pembelajaran tidak menyimpang dari apa yang

diprogramkan.

2. Lembar observasi siswa untuk mengamati aktivitas siswa

3. Soal untuk mengukur prestasi matematika siswa yang

I. Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap tindakan kegiatan yang dilakukan adalah

1. Siklus I

a. Perencanaan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai

berikut

1. Mengidentifikasikan bahan pembelajaran

2. Menyusun RPP

3. Menyiapkan alat bantu pembelajaran

4. Menyiapkan lembar tes

5. Menyiapkan lembar observasi

b. Tindakan / pelaksanaan

Dalam tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang telah tertuang

dalam rencana pembelajaran dengan modifiaksi pelaksanaan sesuai

dengan situasi yang terjadi. Tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan
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pertanyaan-pertanyaan awal untuk membangkitkan motivasi belajar.

Beberapa hal yang dilakukan oleh guru adalah antara lain

- Guru memberikan penjelasan singkat tentang pecahan-pecahan senilai

- Menanyakan kepada siswa beberapa hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdahulu

- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan dari masing-masing

kelompok tersebut siswa diingatkan oleh guru untuk melakukan

pembagian tugas dengan merata dan sesuai dengan rencana tugas

- Guru membagi lembar tugas kepada masing-masing siswa dalam

setiap kelompok untuk diselesaikan dalam waktu yang ditentukan

- Siswa dari masing-masing kelompok diharapkan untuk melaporkan

hasil kerja kelompoknya dan mempresentasikannya ke depan kelas

- Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran

yang telah dilakukannya

Harapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah

1. Siswa dapat mengalami peningkatan minat pembelajaran sehingga

mampu dan antusias selama pembelajaran berlangsung

2. Siswa dapat menjalin komunikasi dengan teman dalam kelompoknya dan

berbagi tugas dalam menyelesaikan lembar tugas yang diberikan oleh

guru, sehingga siswa mampu menyelesaikan tegas yang diharapkan dapat

dikerjakan dengan baik.

3. Siswa dapat memiliki inisiatif bertanya kepada guru saat menyelesaikan

tugas yang diberikan
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c. Observasi

Dalam tahap observasi peneliti melakukan pengamatan selama kegiatan

berlangsung, juga teman, guru yang diminta bantuan untuk ikut

mengamati selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung dengan

menggunakan lembar observasi keaktifan siswa dan lembar observasi

aktivitas guru.

d. Refleksi

Tahap ini merupakan tahap menganalisa, mensintesa, hasil dari catatan

selama kegiatan proses pembelajaran menggunakan instrument lembar

pengamatan dan tes. Dalam refleksi melibatkan siswa, teman sejawat

yang mengamati, dan kepala sekolah. Untuk melakukan perencanaan

pada siklus berikutnya, peneliti mengidentifiksi dan mengelompokkan

masalah yang timbul pada pembelajaran siklus I.

2. Siklus II

a. Persiapan/ perencanaan

Sebelum melaksanakan tindakan siklus II, peneliti melakukan perbaikan-

perbaikan terkait dengan temuan-temuan pada siklus I yang menyangkut

hal-hal sebagai berikut

1. Bahan ajar

2. Alat peraga

3. RPP

4. Soal tes

5. Lembar observasi
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b. Tindakan/pelaksanaan

Dalam siklus kedua ini peneliti mengharapkan terdapat peningkatan

peran aktif siswa dalam pembelajaran dan dalam penyelesaian tugas dan

pemberian tugas dan pembagian tugas. Oleh sebab itu dalam membentuk

tanggungjawab siswa, guru memulai pembelajaran dengan menunjuk

salah seorang siswa untuk membantu pelaksanaan pembelajaran

- Guru menanyakan kepada siswa beberapa hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdahulu. Dan siswa lain

diharapkan menanggapi apa yang disampaikan sehingga alur diskusi

terjadi di kelas

- Guru mempersilahkan siswa bekerja di masing-masing kelompok

- Guru membagi lembar tugas kepada masing-masing siswa dalam

setiap kelompok untuk diselesaikan dalam waktu yang ditentukan

- Siswa dari masing-masing kelompok diharapkan untuk melaporkan

hasil kerja kelompoknya dan mempresentasikannya ke depan kelas

- Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran

yang telah dilakukannya

c. Observasi

Pada tahap observasi peneliti melakukan pengamatan selama kegiatan

berlangsung, juga teman, guru yang diminta bantuan untuk ikut

mengamati selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung dengan

menggunakan lembar observasi keaktifan siswa dan lembar observasi

aktivitas guru.
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d. Refleksi

Dari hasil pengamatan pada siklus II dapat digunakan untuk melakukan

refleksi apakah hasil ulangan siswa sudah memenuhi ketuntasan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pembelajaran Matematika dengan menggunakan metode

demonstrasi siswa kelas IV SD Bhakti Ibu Kecamatan Bakauheni Kabupaten

Lampung Selatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembelajaran Matematika sub pokok bahasan Pecahan-pecahan senilai

menggunakan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran dapat

meningkatkan keefektifan proses dan prestasi belajar siswa. Aktivitas

pembelajaran tersebut dapat dilihat dari prestasi siswa yang meningkat dan

proses pembelajaran siswa yang selalu meningkat keaktifannya.

2. Prestasi belajar siswa juga meningkat dari sebelum dilakukan tindakan

dengan metode demonstrasi menjadi lebih baik setelah dilakukan tindakan

metode demonstrasi. Sebelum dilakukan tindakan metode demonstrasi,

proses pembelajaran di kelas pasif dan masih menggunakan metode

konvensional. Siswa hanya menerima materi yang diberikan dari guru dan

mencatat. Sehingga proses pembelajaran tersebut menjadi dominasi guru,

tetapi setelah diberikan tindakan dengan metode demonstrasi siswa mulai

aktif, hal ini terlihat dari keaktifan siswa yang selalu meningkat mulai dari

siklus I hingga siklus II. Siswa juga sangat  memahami materi bila diajak

untuk mengamati secara langsung alat peraga yang disampaikan oleh guru.
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B. Saran

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tindakan dan meningkatkan mutu

pembelajaran matematika di sekolah dasar, maka penulis mengajukan beberapa

saran sebagai berikut

1. Siswa

Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa, siswa dapat berfikir positif aktif, kreatif,

dan menyenangkan. Model pembelajaran dengan menggunakan metode

demonstrasi menjadi salah satu alternatif guru dalam melakukan kegiatan

pembelajaran di kelas, karena menurut hasil penelitian ini, nilai rata-rata

siswa yang diperoleh dengan menggunakan metode demonstrasi lebih

tinggi.

2. Guru

Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi menghendaki

pengelompokkan belajar siswa yang fleksibel yaitu tiap kelompok tidak

lebih dari lima orang siswa. Persiapan guru untuk melaksanakan praktik

pembelajaran harus dimaksimalkan agar pelaksanaan praktik yang

dikembangkan dengan menggunakan metode demonstrasi tidak mengalami

hambatan dan sesuai dengan teori.

3. Kepala Sekolah

Pihak sekolah sebaiknya dapat memfasilitasi pembelajaran dan segera

menyebarluaskan kepada guru lain mengenai suatu metode yang dipandang
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layak. Pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan mutu

penyelenggara pendidikan sekolah.

4. Peneliti Lanjutan

Diharapkan model pembelajaran demontrasi dapat menjadi model yang

disarankan kepada peneliti lanjutan sebagai penelitian tindakan kelas pada

materi lain dengan tujuan untuk mengobtimalkan proses dan hasil belajar.
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