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ABSTRAK 

ROMA LASMARIA SIHOMBING. NIM. 1104311062. “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Pada Pengaruh Gaya Terhadap Gerak Benda 

Dengan Menggunakan Metode Demonstrasi Di Kelas IV SD. Negeri 101733 Sei 

Semayang Tahun Ajaran 2011/2012.” Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Jurusan PGSD, Universitas Negeri Medan Tahun 2012. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD. Negeri 101733 Sei Semayang, jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar dengan menggunakan metode demonstrasi  pada pokok bahasan pengaruh 

gaya terhadap gerak benda di kelas IV SD Negeri 101733 Sei Semayang Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan 

metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan pengaruh 

gaya terhadap gerak benda di kelas IV SD Negeri 101733 Sei Semayang Tahun 

Ajaran 2011/2012? 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 30 

orang siswa yang terdiri dari 14 orang perempuan dan 16 orang laki- laki. Penelitian 

ini dilaksanakan selama 2 siklus yang masing- masing terdiri dari tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Tehnik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan observasi dan tes. Instrumen yang digunakan adalah 

tes hasil belajar pada pokok bahasan pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam 

bentuk pilihan berganda yang berjumlah 25 soal yang telah diuji validitasnya. 

Hasil penelitian pada saat tes awal, diperoleh rata- rata kelas dari 30 siswa 

sebesar 55,73 dimana, 5 siswa ( 16,67% ) tuntas dalam belajar. Pada siklus I rata- rata 

siswa kelas IV meningkat menjadi 64,8 dimana 20 siswa ( 66,67% ) tuntas dalam 

belajar. Pada siklus II rata- rata siswa kelas IV meningkat menjadi 76,4 dimana 26 

siswa ( 86,67% ) tuntas dalam belajar. Nilai standar ketuntasan belajar siswa dalam 

penelitian ini sebesar ≥ 65 dari hasil tes yang dilakukan mulai dari pre tes, post tes I, 

post tes II, dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar pada pokok bahasan 

pengaruh gaya terhadap gerak benda. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

pengaruh gaya terhadap gerak benda di kelas IV SD Negeri 101733 Sei Semayang 

Tahun Ajaran 2011/2012  


