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JULIAN VELLY HARAHAP, NIM: 1104311031, “MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARANMATEMATIKA 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI DI KELAS V SD 

NEGERI 104202 BANDAR SETIA TAHUN AJARAN 2011/2012”. 

 

 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode 

demonstrasi di kelas V SD Negeri 104202 Bandar Setia. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika meteri pokok 

menghitung luas bangun datar.  

 Subjek dalam penelitian ini yaitu kelas V/a SD Negeri N0.104202 Bandar 
Setia yang berjumlah 39 orang siswa. Penentuan subjek penelitian diperoleh 

berdasarkan hasil observasi  yang dilakukan oleh peneliti. Dimana saat observasi, 

hampir seluruh siswa yang hasil belajarnya masih rendah khususnya pada 

pelajaran matematika, sehingga peneliti berupaya untuk meningkatkan hasil 

belajar   siswa dengan menggunakan metode demonstrasi.  
 Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

dalam 2 siklus, dimana setiap siklus dilkukan dua kali pertemuan dan masing – 

masing pertemuan selama 2 x 35 menit. Dalam setiap siklus akan diberikan tes 

kepada siswa untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. 

 Hasil penelitian dari 39 orang siswa, siswa yang tuntas hasil belajarnya 
pada kondisi awal hanya 5 orang siswa ( 12,82% ) dan siswa yang belum tuntas 

belajar sebanyak 34 orang siswa ( 87,18% ) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 

43,33. Setelah diadakan tindakan pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 20 

orang siswa ( 51,28% ) dan siswa yang belum tuntas sebanyak 19 orang siswa ( 

48,72%) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 65,12 Sedangkan pada siklus II siswa 
yang tuntas belajar sebanyak 34 orang siswa ( 87,18% ). Dan 5 orang siswa ( 

12,82% ) yang belum tuntas belajar dengan nilai rata-rata kelas 77,17.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa melalui metode demonstrasi di kelas V/A SD Negeri N0.104202 

Bandar Setia  Dengan hasil yang diperoleh dari 39 orang siswa dapat dilihat 
bahwa setelah dilakukanya tindakan pada setiap siklus terjadi peningkatan hasil  

belajar. Ini dapat disimpulkan bahwa melalui metode demonstrasi  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika materi pokok 

menghituing luas bangun datar di Kelas V SD Negeri N0.104202 Bandar Setia.  

 

 

 

 

 

 


