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Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA 
siswa kelas V SD Negeri 173453 Nagurguran Tahun Pelajaran 2015/2016. Tujuan 
penelitian ini adalah “ untuk mengetahui bahwa melalui penerapan Metode 
Demonstrasi dapat Menigkatkan Hasil Belajar  IPA  Siswa Kelas  V  SD Negeri  
173453  Nagurguran  Semester  I  Tahun Pembelajaran  2015/2016. 

Penilaian ini dilaksanakan di SD Negeri 173453 Nagurguran. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD yang berjumlah 20 orang, dan objek 
penelitian ini adalah penerepan Metode Demonstrasi untuk Hasil Belajar IPA 
siswa. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang  terdiri 
dari dua siklus dimana,  dalam tiap siklus terdiri dalam  4 tahap yaitu, 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam pengumpulan  data  teknik 
analisis  data dengan menggunakan reduksi data. 

Banyak siswa yang diteliti yaitu 20 orang. Dari penelitian yang  dilaksan 
akan diperoleh hasil peningkatan belajar setelah dilaksanakan tindakan.  Hasil 
penelititian pada Data tes awal (pre test) diproleh bahwa nilai rata-rata kelas  49 
dan jumlah siswa yang tuntas hanya 5 orang siswa (25%) dan yang belum tuntas 
15 orang (75%). Pada pelaksanaan tindakan siklus I dengan penerapan metode 
demonstrasi diperoleh nilai rata-rata kelas 58, siswa yang tuntas 9 orang (45%) 
dan belum tuntas 11 orang (55%) dan nilai observasi aktivitas siswa 45% dan nilai 
observasi aktivitas siswa 77,08%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari 
tes awal terlihat nilai rata-rata kelas maupun ketuntasan belajar. Pada tindakan 
siklus II dengan penerapan metode demonstrasi diperoleh nilai rata-rata kelas 
semakin meningkat yaitu 67, jumlah siswa yang tuntas juga semakin meningkat 
yaitu 17 orang (85%) dan siswa yang belum tuntas 3 orang (15%),  nilai observasi 
aktivitas siswa meningkat mencapai 91,66%. 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan Metode Demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pokok bahasan perubahan sifat benda kelas V  SD 
173453 Nagurguran Tahun Pembelajaran 2015/2016. 

 


