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SITI KHADIJAH Nim.1103311081. “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan 
Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas IV SD Negeri No. 
106224 Di Kerapuh T.A 2013/2014. 
 
         Penelitian ini melengkapi kegiatan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
menggunakan metode demonstrasi materi gaya dan gerak di kelas IV SD Negeri No. 106224 
Kerapuh T.A 2013/2014. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Apakah dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi Gaya dan 
Gerak pada siswa di kelas IV SD Negeri No.106224 di Kerapuh T.A 2013/ 2014? 
   Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan 
metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA materi Gaya dan Gerak di kelas IV SD Negeri 
No.106224 di kerapuh T.A 2013/2014 dengan jumlah 35 orang siswa. 
  Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV 
SD Negeri No.106224 di kerapuh sebanyak 35 orang siswa. Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis kuantitatif. 
 Pada pelaksanaan siklus I dengan menerapkan metode demonstrasi diperoleh tingkat 
ketuntasan belajar siswa dengan nilai rata-rata 58,14 dengan ketuntasan belajar 54,28 % atau 
19 siswa yang tuntas belajar. Selanjutnya penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan 
menerapkan metode demonstrasi yang lebih bervariatif, maka diperoleh tingkat ketuntasan 
hasil belajar siswa semakin meningkat menjadi 69,28 nilai rata-rata atau 85,71% atau 30 siswa 
yang tuntas.       
 Sementara siklus 1 pertemuan I persentase hasil pengamatan observasi belajar terhadap  
siswa masih tergolong rendah dengan nilai persentase hasil pengamatan sebesar 45,71 % 
sedangkan persentase hasil pengamatan terhadap guru sebesar 65,27% sedangkan pada 
pertemuan ke II juga masih tergolong rendah dengan persentase hasil pengamatan terhadap 
guru sebesar 69,44 % dan persentase hasil pengamatan terhadap siswa terhadap siswa sebesar 
65,62%. Berdasarkan kesimpulan sementara bahwa hasil observasi belum meningkat hingga 
perlu perbaikan siklus II. Ternyata setelah menggunakan metode demonstrasi hasil observasi 
tergolong baik. Persentase hasil pengamatan terhadap guru siklus II pertemuan ke I dengan 
hasil pengamatan sebesar 97,22%. Hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai pretest 48,14 
dengan ketuntasan belajar 31,42% atau hanya 11 siswa yang tuntas belajar.
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi gaya dan gerak bagi siswa kelas IV 
SD Negeri No. 106224 di kerapuh. 
 


