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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mencetak sablon di kelas XI SMA Negeri 1 Kuala Kabupaten Langkat dengan 

menerapkan metode demonstrasi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 di SMA 

Negeri 1 Kuala Kabupaten Langkat dengan jumlah siswa seluruhnya 32 orang. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah Lembar Penilaian Siswa, Tes 

Unjuk Kerja, dan Lembar Observasi. Penelitian ini dilakukan dikeranakan 

menemukan masalah dalam diri siswa yaitu rasa bosan dan kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi cetak sablon. Di dalam proses pembelajaran 

siswa tidak dapat mengembangkan kreativitasnya, sehingga siswa kurang aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa 

tersebut sangat rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil 

belajar siswa adalah dikarenakan guru bidang studi hanya menerapkan sistem 

pembelajaran yang konvensional yaitu dengan metode ceramah. Hal ini membuat 

proses belajar mengajar menjadi monoton dan membosankan bagi peserta didik 

terutama pada materi cetak sablon. Dari hasil penilaian karya siswa menunjukkan 

bahwa dengan metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam materi cetak sablon. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian 

dimana nilai rata-rata kelas pada siklus I mencapai 72,00 dengan siswa yang 

tuntas belajar 19 orang siswa (59,00%) dari 32 orang siswa. Pada siklus II nilai 

rata-rata kelas mencapai 80,12 dengan siswa yang mengalami tuntas belajar 

adalah 28 orang siswa (88,00%) dari 32 orang siswa. Berdasarkan nilai rata-rata 

kelas yang diperoleh dari siklus I dan siklus II maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kuala pada materi cetak sablon dengan 

metode demonstrasi mengalami peningkatan. 
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