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Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran sains. Hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan atau 
aktivitas siswa dalam belajar sains dan guru cenderung menggunakan metode 
ceramah dalam mengajarkan sains. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui apakah dengan menggunakan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar Sains siswa pada materi sifat benda di kelas IV SD 
Swasta Plus Al-Hira’ Permata Nadiah Medan T.A. 2012/2013. 

Penelitian termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
selama 2 siklus dan masing-masing siklus dilakukan 3 kali pertemuan. Subjek 
dalam penelitian ini siswa siswa kelas IV SD Swasta Plus Al-Hira’ Permata 
Nadiah Medan tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 1 kelas yang berjumlah 19 
orang, terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 7 orang siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan soal tes hasil belajar dalam bentuk pilihan 
berganda sebanyak 20 soal dan lembar format observasi.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa sebelum diberikan tindakan dari hasil 
pretes diperoleh rata-rata sebesar 32,9 dan dari 19 orang siswa seluruhnya masih 
dinyatakan belum tuntas karena memperoleh nilai kurang dari 70 ( KKM mata 
pelajaran sains di SD Swasta Plus Al- Hira” Permata Nadiah) atau persentase 
ketuntasan klasikal hanya 0%. Setelah melakukan perbaikan pengajaran pada 
siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi rata-rata 64,5 yaitu 8 orang 
(42,11%) dinyatakan tuntas belajar sedangkan 11 orang (57,89%) dinyatakan 
belum tuntas belajar dan hasil uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 11,131 > 1,73 atau 
ada peningkatan hasil belajar siswa setelah siklus I dibandingkan sebelum 
tindakan (prasiklus). Kemudian dilakukan kembali perbaikan pada siklus II dan 
diperoleh rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi sebesar 83,4 yaitu dari 
19 siswa seluruhnya atau 100% dinyatakan telah tuntas sehingga secara klasikal 
para siswa dinyatakan telah mencapai ketuntasan dalam belajar dan hasil uji t 
diperoleh thitung > ttabel yaitu 7,978 > 1,73 yang berarti ada  peningkatan hasil 
belajar siswa setelah dilakukan siklus II dibandingkan tindakan siklus I. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 
demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar sains siswa pada materi sifat benda 
di kelas IV SD Swasta Plus Al-Hira’ Permata Nadiah Medan T.A. 2012/2013. 
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