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Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya daya serap 

peserta didik. Hal ini tampak dari rata-rata hasil belajar matematika siswa yang 

senantiasa masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil 

dari kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh 

ranah dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar 

matematika itu. Dalam arti yang lebih substansial, bahwa proses pembelajaran 

matematika hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak 

memberikan akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri melalui 

penemuan dalam proses berpikirnya.  

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yang terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 SD Negeri 

024184 Binjai Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 37 orang siswa dan siswi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan rumus persentase ketuntasan 

belajar siswa. Secara individual siswa dikatakan tuntas jika memenuhi KKM yang 

ditentukan sekolah yaitu  > 60 dan secara klasikal dikatakan tuntas jika  > 60% 

siswa yang tuntas belajar. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tes awal sebelum diberikan 

tindakan terlihat bahwa nilai rata-rata kelas 33,51 dan jumlah persentase 

ketuntasan klasikal hanya mencapai 18,92%. Pada tindakan siklus I dengan 

menggunakan metode demontrasi diperoleh nilai rata-rata kelas 50,27% 

persentase ketuntasan klasikal 45,94 dan nilai observasi aktifitas siswa 63,63%. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tes awal baik dari segi rata-rata 

kelas maupun ketuntasan belajar. Pada tindakan siklus II dengan menggunakan 

metode demontrasi diperoleh nilai rata-rata kelas semakin meningkat yaitu 67,02 

jumlah persentase ketuntasan klasikal juga semakin meningkat hingga mencapai 

81,19% dan nilai observasi aktivitas siswa meningkat sehingga mencapai 88,89%. 

Metode demontrasi  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran 

matematika materi pkok satuan ukur panjang di kelas 2 SD Negeri 024184 Tahun 

Ajaran 2012/2013 Binjai. 

 

 

 


