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Abstract: The purpose of this research to meansyure the implementation of demonsration method in 

primary school. The question of the research were: how to step learning used apply demonstration 

method in primary school the approach in this research used a qualitative approach that is 

naturalistik research because the research is carried out in natural conditions. This research method 

is a literature review it was research the from of this research is a literature study and which the 

study is a theoritical study and other references related to value, culture, and norms that develop in 

social situations. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa berhasilnya implementasi metode 

demonstrasi pada jenjang sekolah dasar. Rumusan pertanyaan adalah Bagaimana langkah 

pembelajaran dengan menerapkan metode demonstrasi?. Bagaimanakah hasil belajar siswa dengan 

menerapkan metode demonstrasi pada jenjang sekolah dasar?. Bagaimanakah respon siswa terhadap 

metode demonstrasi jenjang sekolah dasar?.pendekatan dalam penelitan ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian naturalistik karena penelitannya dilakaukan pada kondisi yang alamiah. 

Metode penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu penelitan yang Bentuk dari penelitian ini adalah 

studi pustaka dimana yang diteliti adalah  kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, 

budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial.  

Kata Kunci: Demonstrasi, Jenjang Sekolah Dasar 
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Pendahuluan  

Sejak indonesia lahir tahun 1945, 

Pendidikan telah  disadari menjadi salah satu 

tongak kemajuan bangsa. Pendidikan ibarat 

sebuah rahim yang didalamnya terdapat gen-

gen dengan komposisi yang rapi dengan segala 

benih-benih kapabilitas yang ada. Pendidikan 

merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting membentuk generasi yang siap 

mengganti tongkat estafet generasi tua dalam 

membangun masa depan karena itu pendidikan 

berperan sosialisasikan kemampuan baru 

kepada mereka agar mampu mengantisipasi 

tuntunan masyarakat yang dinamis 

Pendidikan yang dibidik oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah pendidikan dasar 

yang merupakan pendidikan kedua setelah 

pendidikan anak usia dini. Pendidikan dasar 

merupakan tumpuan dari pendidikan yang 

selanjutnya. Dalam pendidikan dasar inilah 

manusia mulai belajar untuk memahami 

dirinya maupun lingkungan sekitarnya.  

Belajar merupakan sebuah aktivitas 

yang melibatkan proses berfikir yang sangat 

kompleks. Proses belajar terjadi antara lain 

mencakup pengaturan stimulus yang diterima 

dan menyesuaikan dengan struktur kognitif 

yang sudah dimiliki dan sudah terbentuk 

dalam diri seseorang berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. 

Manusia dikatakan belajar ketika manusia 

tersebut tidak mengulangi kesalahan yang 

sama untuk kedua kalinya oleh karena itu 

komponen-komponen dalam belajar 

membutuhkan perhatian yang khusus untuk 

menjadikan pembelajaran tersebut sampai 

pada tujuannya belajar.  Salah satu komponen 

belajar yang sangat penting diperhatikan 

adalah metode belajar. 

Metode pembelajaran diterapkan 

sebagai suatu hal yang disajikan yang dapat 

membantu siswa dalam belajar sebagai 

perwujudan dari kurikulum. Dengan 

diterapkannya sebuah metode dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat membantu 

kelancaran efektivitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan pembelajaran. Alat atau media yang 

mendukung dapat juga membantu 



mempertinggi proses pembelajaran yang pada 

gilirannya diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar yang ingin dicapai.   

Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah berpengaruh terhadap 

penggunaan alat-alat bantu mengajar 

disekolah-sekolah yang sudah maju dan 

mampu, telah menggunakan alat bantu belajar 

mengajar di kelas dengan semua mata 

pelajaran yang akan dipelajari siswa sehingga 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dengan 

kemajuan teknologi yang begitu pesat, 

pendidikan disekolah semakin lama semakin 

mengalami perubahan yang mendorong 

berbagai usaha yang di lakukan di dalam dunia 

pendidikan.  

Pendidikan disekolah-sekolah telah 

menunjukan perkembangan pesat pada bidang 

kurikulum, organisasi, personil, (SDM), dan 

supervisi pendidikan itu sendiri. Media yang 

dimaksudkan adalah media audio visual, 

gambar, audio, serta perlengkapan sekolah 

lainnya disesuaikan dengan perkembangan 

tersebut dan disesuaikan dengan tuntutan 

kurikulum, materi, metode, dan tingkat 

kemampuan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.   

           Dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional dan peraturan pemerintahan nomor 19 

tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan pasal 42, menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mampu mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagaamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Dengan adanyan undang-undang 

tersebut maka guru wajib menggunakan 

metode dalam pembelajaran yang amat 

penting yang memungkinkan para pesrta didik 

memperoleh kesempatan dan memperdalam 

pengetahuan dengan ikut turut serta dalam 

kegiatan pembelajaran.  

           Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: (1) Mendeskripsikan langkah 

pembelajaran dengan menerapkan Metode 

Demonstrasi pada jenjang sekolah dasar. (2) 

Mendeskrisikan  Hasil belajar Siswa dengan 

menerapkan Metode Demonstrasi pada jenjang 

sekolah dasar. (3) Mendeskripsikan Respon 

Siswa Terhadap Penggunaan Metode 

Demonstrasi Dalam Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar. Untuk menegaskan dan 

menyamakan berbagai konsep yang ada dalam 

penelitian ini diperlukan definisi operasional 

Hal ini agar ada persepsi yang sama antara 

peneliti dengan pihak yang terkait. 

Istilahistilah yang perlu di definisikan adalah: 

(1) Implementasi: Menurut Jihad (2017: 26) 

Implementasi pembelajaran adaah suatu proses 

peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, 

program atau seperangkat aktivitas baru bagi 

orang-orang dalam mencapai atau 

mengharapkan perubahan. (2) Metode 

Demonstrasi adalah metode penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukan kepada siswa tentang suatu 

proses, situasi atau benda tertentu, baik 

sebenarnya atau hanya sekedar tiruan.  



           Menurut susanto (2014: 52) metode 

adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang digunakan oleh seorang guru 

atau instruktur. Metode digunakan dengan 

asumsi tidak semua proses pembelajaran 

dilakukan secara langsung. 

    Dari  pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa metode mengajar adalah 

cara menyajikan bahan pelajaran untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam 

proses belajar mengajar tujuan merupakan 

pangkal tolak keberhasilan dalam mengajar, 

ini berarti ada hubungan antara metode 

mengajar dengan keberhasilan belajar. 

          Adapun langkah-langkah dalam 

penggunaan metode demonstrasi adalah:  

Tahap Persiapan, Pada tahap persiapan ada 

beberapa hal yang harus dilakukan: (a) 

Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh 

siswa setelah proses demonstrasi berakhir. 

Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti 

aspek pengetahuan, sikap, atau keterampilan 

tertentu. (b) Persiapkan garis besar langkah-

langkah demonstrasi yang akan dilakukan. 

Garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi 

diperlakukan sebagai panduan untuk 

menghindari kegagalan. (c) Lakukan ujicoba 

demonstrasi. Uji coba meliputi segala 

peralatan yang diperlukan. Kemudian 

dilanjutkan dengan Tahap pelaksanaan (a) 

Langkah pembukaan Sebelum demonstrasi 

dilakukan ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, diantaranya: (1) Aturlah tempat 

duduk yang memungkinkan semua siswa dapat 

memperhatikan dengan jelas apa yang 

didemonstrasikan. (2) Kemukakan apa tujuan 

yang harus dicapai oleh siswa. (3) Kemukakan 

tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh 

siswa misalnya siswa ditugaskan untuk 

mencatat hal-hal yang dianggap penting dari 

pelaksanaan demonstrasi. (a) Langkah 

pelaksanaan demonstrasi, (1) Mulailah 

demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang 

merangsang siswa untuk berfikir, misalnya 

melaui pertanyaan-pertanyaanyang 

mengandung teka-teki sehingga mendorong 

siswa untuk tertarik memerhatikan 

demonstrasi. (2) Ciptakan suasana yang 

menyejukan dengan menghindari suasana yang 

menegangkan. (3) Yakinkan bahwa semua 

siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan 

memerhatikan reaksi seluruh siswa. (4) 

Berikan kesempatan kepada siswa untuk 

secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dgn 

apa yang dilihat dari proses demonstrasi. (b) 

Langkah mengakhiri demonstrasi Apabila 

demonstrasi selesai dilakukan, proses 

pembelajaran perlu diakhiri dengan 

memberikan tugas-tugas yang ada kaitannya 

dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses 

pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini 

diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa 

memahami proses demonstrasi itu atau tidak, 

selain memberikan tugas yang relavan ada 

baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi 

bersama tentang jalannya proses demonstrasi 

itu untuk perbaikan selanjutnya. 

          b. Kelebihan dan Kekurangan Metode 

Demonsrasi  

       Sebagai suatu metode pembelajaran 

demonstrasi memiliki beberapa    kelebihan, 

diantranya: 

 a. Melalui metode pembelajaran demonstrasi 

terjadinya verbalisme akan dapat 



dihindar, sebab siswa disuruh langsung 

memerhatikan bahan pelajaran yang 

dijelaskan. 

 b. Proses pembelajaran akan lebih menarik, 

sebab siswa tak hanya mendengar, tetapi juga 

melihat peristiwa yang terjadi. 

 c. Dengan cara mengamati secara langsung 

siswa akan memiliki kesempatan untuk 

membandingkan antara teori dan kenyataan. 

Dengan demikian siswa akan lebih meyakini 

kebenaran materi pembelajaran. 

 Disamping beberapa kelebihan, metode 

demonstrasi juga memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya: 

a.  Metode demonstrasi memerlukan 

persiapan yang lebih matang, sebab tanpa 

persiapan yang memadai demonstrasi bisa 

gagal. Bahkan sering terjadi untuk 

menghasilkan pertunjukan suatu proses 

tertentu, guru harus beberapa kali 

mencobanya terlebih dahulu, sehingga dapat 

memakan waktu yang banyak. 

 b. Demosntrasi memerlukan peralatan, 

bahan-bahan, dan tempat yang memadai 

yang berarti penggunaan metode ini 

memerlukan pembiayaan yang lebih mahal 

dibandingkan dengan ceramah.  

c. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan 

ketrampilan guru yang khusus, sehingga guru 

dituntut untuk bekerja lebih profesional. 

Disamping itu demonstrasi juga memerlukan 

kemauan dan motivasi gutu yang bagus 

untuk keberhasilan proses pembelajaran 

siswa. 

        Dengan metode demonstrasi, proses 

penerimaan siswa terhadap pelajaran akan 

lebih berkesan secara mendalam, sehingga 

membentuk pengertian dengan baik dan 

sempurna. Juga siswa dapat mengamati dan 

memperhatikan apa yang diperlihatkan 

selama pelajaran berlangsung.  

METODE PENELITIAN  

Pendekatan penelitian  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. penelitian kualitatif adalah 

penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah, 

disebut juga sebagai metode etnographi 

karena pada awalnya metode ini lebih 

banyak digunakan untuk penelitian di bidang 

antropologi budaya dan disebut kualitatif 

karena data yang terkumpul dan analisnya 

lebih bersifat kualitatif Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif, menurut Sukardi (2015: 

157) penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga 

biasa disebut dengan penelitian non 

eksperimen, karena pada penelitan ini 

peneliti tidak melakukan kontrol dan 

manipulasi variabel penelitian  

Bentuk dari penelitian ini adalah studi 

pustaka. Alasan penulis menggunakan studi 

pustaka karena berkaitan dengan kajian teoritis 

dan referensi lain yang terkait dengan nilai, 

budaya, dan norma yang berkembang pada 

situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 

2015:291).   

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik literer 

yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren 

dengan objek pembahasan yang dimaksud. 



Data yang ada dalam kepustakan tersebut 

diolah dengan cara: 

a. Editing,  yaitu pemeriksaan kembali 

data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan, makna antara satu 

dengan yang lain. 

b. Organizing, mengorganisir data-data 

yang sudah diperoleh dari keangka yang 

sudah diperlukan. 

c. Penemuan hasil penelitian, yaitu 

melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan mengunakan 

kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah 

ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah. (a) Alat pengumpul data 

dalam penelitian ini berupa karya tulis ilmiah 

ataupun kutipan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Melalui 

ketekunan pengamatan yaitu bermaksud agar 

penulis mampu menguraikan secara rinci 

persoalan yang dicari dengan membaca 

kumpulan  hasil penelitian ilmiah yang telah 

ditentukan penulis. (b) Melalui triangulasi, 

Sugiyono (2015: 241) menjelaskan bahwa 

triangulasi diartikan sebagai pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. 

          Teknik triangulasi yang dilakukan 

yakni dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya secara teoritik. Pada 

penelitian ini penulis melakukan triangulasi 

dengan dosen pembimbing untuk mengecek 

kembali keakuratan data yang telah 

diperoleh. Penulis berusaha memenuhi 

kecukupan refrensial dengan cara membaca, 

mengunjungi, dan menelaah sumber-sumber 

data serta berbagai pustaka yang relevan 

dengan masalah penelitian secara berulang-

ulangdengan tujuan agar peneliti dapat 

menemukan data yang absah. Adapun teknik 

analisis data dalam kajian pustaka (library 

research) adalah: (a) Dalam mengolah data 

digunakan metode analisis isi (content 

anaizing). Metode ini digunakan untuk 

meganalisis makna yang terkandung dalam 

penelitan ilmiah tentang penggunan metode 

demonstrasi. Isi yang terkandung dalam 

penelitian ilmiah tersebut kemudian 

dikelompokan dengan tahap identifikasi, 

klasifikasi atau kategorisasi, kemudian 

dilanjutkan dengan interpretasi. (b) Metode 

deskriptif adalah metode yang bertujuan 

memberi gambaran atau mendeskripsikan 

data yang telah terkumpul sehingga peneliti 

tidak akan memandang bahwa sesuatu 

memang demikian keadaanya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Aida “Metode Demonstrasi 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Matematika Di Kelas II SDN 09 Sungai 

Sinjun” 

dalam analisis data saya pada artikel penelitian 

Aida, dapat disimpulkan bahwa: (1) langkah 

demonstrasi yang diterapkan oleh Aida dalam 

kelas diantaranya sebagai berikut: a. Penyajian 

media pembelajaran dikelas, b. Pembagian 

topik atau tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa. Dalam tahapan ini meminta kepada 

guru untuk memberitahukan tugas untuk tiap-

tiap siswa, c. Proses kerja demonstrasi pada 

tahap ini setiap siswa melaksanakan: tugas 

atau topik yang diberikan oleh guru, 



pemahaman terhadap tugas, penyelesaian 

tugas, peragaan didepan kelas dengan 

menggunakan media pembelajaran yang 

ditentukan. (2) hasil belajar yang didapatkan 

Aida dalam penelitian ini: dalampenelitian ini 

Aida menggunakan dua siklus diantaranya 

adalah siklus pertama yang di persiapkan 

dengan menyusun RPP, menyiapkan media 

dan sumber belajar yang sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan menyusun panduan 

observasi. Kemudian pelaksanaan dan 

pengamatan, pelaksanaan pembelajaran 

dengan penggunaan metode demonstrasi pada 

pembelajaran Matematika materi penggunaan 

alat ukur dikelas II SDN 09 Sungai Sinjun 

Kecamatan Sungai Raya Kepulauan siklus I 

Sebesar 38,46%, data itu merupakan data hasil 

belajar siswa. Diketahui dari 28 siswa, nilai 

tertinggi 80 diperoleh oleh 2 orang siswa, 

sedangkan nilai terendah 40 diperoleh 11 

orang siswa, dan rata-rata nilai siswa 53,57% 

belum mencapai nilai KKM 60,00. Berarti 

perlu dilakukan perbaikan pada siklus II, 

melakukan sebuah refleksi. Kelebihan dari 

Siklus I adalah: penjelasan guru mudah 

dipahami siswa, guru memberikan 

penghargaan kepada siswa. Sedangkan 

kekurangan siklus I: kegiatan appersepsi 

kurang terarah, guru lupa myenyampaikan 

tujuan pembelajaran dan kegiatan pembejaran, 

guru masih ragu-ragu dalam penggunaan 

metode demonstrasi, guru kurang 

membimbing dan memotivasi siswa, guru 

tidak memberikan tindak lanjut.  

Lanjut ke siklus II, sama perlakuannya 

persiapannya seperti siklus pertama, kemudian 

pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan 

alat ukur dikelas II sebesar 69,23%, data hasil 

belajar siswa. Untuk mendapatkan data hasil 

belajar siswa, peneliti peroleh dari rata-rata 

skor tes pada saat evaluasi disetiap akhir 

pembelajaran. Diketahui dari 28 siswa, nilai 

tertinggi 100 diperoleh 3 orang siswa, 

sedangkan nilai terendah 70 diperoleh 12 

orang siswa, dan rata-rata nilai siswa 79,28% 

telah mencapai nilai KKM 60,00. Dengan kata 

lain bahwa hasil belajar siswa dengan metode 

demonstrasi sudah mencapai ketuntasan. 

Berarti tidak perlu dilakukan perbaikan pada 

siklus berikutnya. Setelah melakukan tindakan 

pada siklus II terjadi peningkatan yang 

signifikan, walaupun peningkatannya tidak 

semua 100% tetapi sudah dianggap mencapai 

titik jenuh, artikan sudah tidak terjadi 

peningkatan lagi.sehingga peninelitian 

dilakukan hanya sampai pada siklus ke 2. 

Menurut M. Aliansyah “Penerapan Metode 

Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Pada Materi Volume 

Balok Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 06 

Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten 

Ketapang”  

       Dalam analisis data saya pada artikel 

penelitian M. Aliansyah, dapat disimpulkan 

bahwa: (1) langkah demonstrasi yang 

diterapkan oleh M. Alansyah dalam kelas 

diantaranya sebagai berikut: langkah-langkah 

peaksanaan metode demonstrasi adalah 

sebagai berikut, guru memberikan apersepsi 

atau pengantar tentang materi yang akan 

diajarkan dengan maksud untuk menarik minat 

belajar siswa, dilajukan dengan 

memperagakan media yang akan 

didemonstrasikan baik oleh guru maupun 



perwakilan dari siswa, serta guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan media yang di demonstrasikan untuk 

memperkuat pemahaman siswa, memberi 

kesempatan atau saran berupa contoh 

demonstrasi yang lain tetapi masih sesuai 

dengan pokok bahasan pelajaran, memberikan 

pujian atau penilaan terhadap hasil kerja yang 

didemonstrasikan oleh siswa.     

       (2) hasil belajar yang didapatkan M. 

Aliansyah dalam penelitian ini: Hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika tentang 

volume balok dengan metode demonsrasi 

mengalami peningkatan, mulai dari siklus 1 ke 

2. Data yang diperoleh guru dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar yang diperoleh pada tes 

yang dilakukan setiap akhir siklus. Adapun 

rekapitulasi belajar berupa nilai tes siswa kelas 

V SDN 06 Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu. 

Pengukuran hasil belajar menunjukkan bahwa 

dari siklus 1 dan siklus  2 terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa. Dapat diiketahui bahwa 

nilai rata-rata siswa pada  siklus 1 sebesar 

67,62 dengan ketuntasan   belajar   sebanyak 

13 siswa (61,90%). Pada pelaksanaan siklus 2 

nilai rata-rata mencapai 76,82 dengan 

ketuntasan belajar sebanyak 19 siswa 

(90,47%). Bila dibandingkan nilai pada siklus 

1 dan 2 rata-rata nilai siswa mengalami 

kenaikan sebesar 46,15 %. Oleh karena itu 

peneliti dapat mengatakan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika dalam materi pokok 

volume balok dengan menggunakan metode 

demonstrasi di kelas V SDN 06 Riam Danau 

Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. 

Sesuai dengan indikator kinerja penelitian 

yang ditetapkan, dimana jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar sebesar 75,00 %, 

maka pada siklus 2 jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar sebanyak 19 

orang atau sebesar 90,47 % sehingga telah 

mencapai indikator yang telah ditetapkan. 

Maka penelitian ini berakhir pada siklus 2. 

Menurut Firdaus “Pengaruh Metode 

Pembelajaran Demonstrasi Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Cahaya Pada 

Materi Cahaya Dalam Mata Pelajaran Sains 

Kelas V SDN 100/1 Pemtang Gadung 

Kecamatan Mersam ”  

             Dalam analisis data saya pada artikel 

penelitian Firdaus, dapat disimpulkan bahwa: 

(1) hasil belajar yang didapatkan Firdaus 

dalam penelitian ini: Berdasarkan hipotesis 

penelitian terdapat pengaruh penggunaan 

metode demonstrasi terhadap hasil belajar 

cahaya dan sifat-sifatnya pada siswa kelas V 

SDN 100/I Pematang Gadung. Setelah 

dilakukan penelitian diketahui terdapat 

pengaruh penggunaan metode demonstrasi 

terhadap hasil belajar cahay dan sifat-sifatnya 

pada taraf kepercayaan 95%, yang berarti 

hipotesis diterima. Hasil belajar yang 

menggunakan metode demontrasi lebih tinggi 

daripada yang tidak. Dimana rata-rata hasil 

belajar siswa yang menggunakan metode 

demonstrasi (kelas Va) 61,571, sedangkan 

hasil belajar siswa yang tidak menggunakan 

metode demontrasi (kelas Vb) 38,857. 

Menurut Windaria Desi Purwanti 

“Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Tema Kegemaran 

Siswa Kelas I Di Sekolah Dasar” 



        Dalam analisis data saya pada artikel 

penelitian Windaria Desi Purwanti, dapat 

disimpulkan bahwa: (1) hasil belajar yang 

didapatkan Windaria Desi Purwanti dalam 

penelitian ini: ketuntasan hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus I memperoleh 

presentase sebesar 40% atau sebanyak 8 siswa 

yang telah tuntas belajar, sedangkan 12 siswa 

lainnya tidak tuntas belajar dengan persentase 

60%. Ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal mengalami peningkatan sebesar 21% 

pada siklus II menjadi 95%. Siswa yang telah 

tuntas belajar pada siklus II berjumlah 19, 

sedangkan 1 siswa lain tidak tuntas belajar. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan hasil 

belajar siswa secara klasikal pada siklus II 

telah mencapai persentase yang ditetapkan 

pada indikator keberhasilan. Peningkatan 

persentase ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal menunjukkan bahwa penggunaan 

metode demosntrasi dalam pembelajaran 

tematik tema kegemaran dapat membantu 

siswa untuk lebih mudah mengingat dan 

memahami materi pembelajaran. 

Pada siklus I, persentase siswa yang tidak 

tuntas belajar masih tinggi. Tingginya siswa 

yang tidak tuntas belajar disebabkan karena 

siswa masih belum mampu menguasai materi 

yang dipelajari. Pada saat mengerjakan 

evaluasi diakhir pembelajaran, beberapa siswa 

tidak dapat menjawab soal  yang diberikan 

guru dengan  benar.     

Pada   siklus   II,   upaya    perbaikan   pada   

proses pembelajaran diterapkan agar siswa 

mampu menguasai dan memahami materi 

dengan baik sehingga siswa yang tidak tuntas 

belajar dapat menjadi tuntas belajar, dan yang 

telah tuntas belajar dapat lebih ditingkatkan 

kembali.   

Menurut Nova kurnia Tustayana, DKK 

“Penerapan Metode Demonstrasi Berbantuan 

Media Gambar Untuk Meningkatkan Aktivitas 

Dan Hasil Belajar Kelas V”  

       Dalam analisis data saya pada artikel 

penelitian Nova Kurnia Tustayana, DKK. 

dapat disimpulkan bahwa: (1) hasil belajar 

yang didapatkan Windaria Desi Purwanti 

dalam penelitian ini: dari hasil yang didapat 

dalam penelitian ini metode demonstrasi 

berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, Hal 

ini disebabkan karena pembelajaran dengan 

metode demonstrasi memberikan kesempatan 

yang lebih luas kepada siswa untuk

 mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya melalui kegiatan yang 

didemonstrasikan guru.  

Menurut Nurjanah “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Pada 

Konsep Berbagai Bentuk Energi Dan 

Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas I SD Negeri 

58 Rejang Lebong” 

       Dalam analisis data saya pada artikel 

penelitian Nurjanah, dapat disimpulkan 

bahwa: (1) hasil belajar yang didapatkan 

Nurjanah dalam penelitian ini: pada siklusI 

awalnya hasil tes siswa tidak memuaskan 

terbukti dari 25 siswa hanya 10 siswa yang 

memperoleh nilai tuntas sedangkan 15 siswa 

belum tuntas. Kemudian dilanjutkan kesiklusII 

dan 20 anak mengalami ketuntasan dari 25 

siswa berarti siklus keII ini telah mengalami 

kenaikan sebesar 90,9% dari sebelumnya 

72,8% yang berarti mengalami peningkatan 



hasil belajar sebanyak 20,9%, dengan kata lain 

metode demonstrasi ini mampu meningkatkah 

hasil belajar siswa. (2) respon siswa terhadap 

penggunaan metode: respon yang ada dalam 

analisis penelitian ini adalah siswa merespon 

dengan baik sehingga memunculkan rasa 

semangat dalam diri siswa saat mengikuti 

pembelajaran dengan metode demonstrasi ini, 

dengan siswa merespon dengan semangat itu 

juga yang menjadikan hasil belajar siswa 

meningkan.  

Menurut Ahmad Arifuddin “Pengaruh Metode 

Demonstrasi Dengan Alat Peraga Jembatan 

Garis Bilangan Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Materi Bilangan Bulat” 

       Dalam analisis data saya pada artikel 

penelitian Ahmad Arifuddin. dapat 

disimpulkan bahwa: (1) hasil belajar yang 

didapatkan Ahmad Arifuddin dalam 

penelitian ini: Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang 

mengikuti pretest diperoleh nilai terendah 

sebesar 43 dan nilai tertinggi 87. Sementara 

itu mean atau rata- rata nilai pretest sebesar 

55,6. Sementara itu, untuk nilai postest 

materi bilangan bulat kelas IV SDN 2 

Belawa menunjukkan bahwa nilai terendah 

sebesar 62 dan nilai tertinggi 93. 

Sedangkan mean atau rata-rata postest 

sebesar 72,6. Hal ini berarti terjadi 

peningkatan antara nilai prestest dan 

postest sebesar 0,40 atau berada pada 

kategori sedang. Kenaikan hasil belajar 

tersebut tentu karena penggunaan metode 

demontrasi dengan alat peraga jembatan 

garis bilangan dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi bilangan bulat. (2) 

respon siswa terhadap penggunaan metode 

demonsrasi: Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di SDN 2 Belawa 

menunjukkan bahwa dari hasil penyebaran 

angket respon siswa sebanyak 20 

pernyataan kepada 36 siswa kelas IV SDN 

2 Belawa menunjukkan bahwa 94% atau 

sebanyak 34 siswa merespon positif 

pembelajaran matematika menggunakan 

metode demonstrasi dengan alat peraga 

jembatan garis bilangan. 

Menurut Zulham A.Ranya, DKK 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Panca Indra 

Dengan Menggunakan Metode Demonstrasi 

Pada Siswa Kelas 1 VA SDN 5 Pusungi” 

           Dalam analisis data saya pada artikel 

penelitian Zulham A.Ranya, DKK. dapat 

disimpulkan bahwa: (1) hasil belajar yang 

didapatkan Windaria Desi Purwanti dalam 

penelitian ini: Hasil belajar  siswa pada siklus I 

dengan materi panca indera memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 6,92 dengan ketuntasan 

belajar secara klasikal 51,11% dan hasil 

belajar siswa pada siklus II dengan materi 

panca indera mengalami peningkatan dengan 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 93,33 dan 

ketuntasan belajar secara klasikal 100%.     

Menurut Tri Wida Astuti “Penerapan Metode 

Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Materi Pokok Simetri 

Pada Siswa Kelas V SD Negeri Sayangan 

no.244 Tahun Ajaran 2017/2018” 

          Dalam analisis data saya pada artikel 

penelitian Tri Wida Astuti dapat disimpulkan 

bahwa: (1) hasil belajar yang didapatkan Tri 

Wida Astuti dalam penelitian ini: Penelitian 



yang dilaksanakan menggunakan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika dikarenakan pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi 

memberikan dampak yang positif kepada 

siswa terbukt pada siklus I mengalami 

peningkatan dari 66.07 menjadi 80.35 dan 

pada akhir tindakan pada siklus 2 nilai rata-

rata hasil belajar siswa adalah 89.64. 

peningkatan tersebut membuktikan bahwa 

metode demonstrasi dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar matematika materi 

simetri pada siswa kelas V Sd negeri sayangan 

no. 244. 

Menurut Irfandi Lahamado “Peningkatan Hasil 

Belajar Materi Bernyanyi Melalui Metode 

Demonstrasi siswa Kelas V SDN 

Rarampadende” 

           Dalam analisis data saya pada Jurnal 

Penelitian Irfandi Lahamado, dapat 

disimpulkan bahwa: (1) Hasil belajar yang 

dihasilkan oleh Irfandi lahamado dalam kelas 

diantaranya sebagai berikut:  

          Hasil belajar siswa pada siklus I, nilai 

rata-rata hasil belajar siswa mencapai 66,2. 

Sementar pada siklus II nilai rata-rata hasil 

belajar siswa semakin meningkat menjadi 70. 

Sama halnya dengan hasil ketuntasan 

klasikalnya yang dicapai pada tes hasil belajar 

siklus I sebesar 75% atau terdapat 15 siswa 

yang tuntas dari 20 jumlah siswa. Presentase 

klasikal pada siklus I ini belum mencapai 

indikator keberhasilan belajar pada umumnya 

yaitu 80%. Dalam hal tersebut, peneliti perlu 

perbaikan dan peningkatan hasil yang lebih 

baik , sehingga dilanjutkan penelitian pada 

tahap selanjutnya atau ke siklus II.  

           Hasil yang diperoleh dari siklus II 

menunjukan peningkatan yang signifikan dan 

lebih baik dari pada siklus I. Ketuntasan 

klasikal pada siklus II mencapai 95% atau 

terdapat 19 orang siswa yang tuntas dari 20 

orang siswa yang mengikuti tes. Peningkatan 

ini terjadi karena beberapa kekurangan yang 

terdapat pada siklus I dapat diperbaiki. 

Seorang anak yang belum mencapai 

ketuntasan  

individu akan mendapatkan bimbingan khusus 

untuk meningkatkan hasil belajarnya dan 

mempertahankan prestasi belajarnya, sehingga 

ketuntasan individunya dapat tercapai. (2) 

respon siswa terhadap penggunaan metode 

demonsrasi: dalam penelitian ini siswa 

merespon dengan negatif karena siswa 

cenderung bosan dan bahkan tidak percaya diri 

dengan kemampuannya, siswa kurang paham 

dengan apa yang di demonstrasikan, kelas 

yang tidak tertib. 

Langkah pembelajaran metode demonstrasi di 

sekolah dasar 

         Langkah-langkah pembelajaran model 

pembelajaran demonstrasi di sekolah dasar 

Langkah-langkah model pembelajaran 

demonstrasi adalah: (a) Tahap persiapan Pada 

tahap persiapan ini ada beberapa hal yang 

harus dilakukan antara lain: (1) Rumuskan 

tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik 

setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini 

meliputi beberapa aspek seperti aspek 

pengetahuan dan keterampilan tertentu. 

Persiapkan garis-garis besar langkah-langkah 

demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari kegagalan. (2) 

Lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba 



meliputi segala peralatan yang diperlukan. (b) 

Tahap pelaksanaan, Langkah pembukaan 

Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa 

hal yang harus dilakukan antara lain: (1) 

Aturlah tempat duduk yang memungkinkan 

semua peserta didik dapat melihat dengan jelas 

apa yang didemonstrasikan. (2) Kemukakan 

tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. 

(3) Kemukakan tugas-tugas apa yang harus 

dilakukan oleh   peserta didik, misalnya 

ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang 

penting dari pelaksanaan demonstrasi. 

Langkah pelaksanaan demonstrasi (a) 

Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-

kegiatan yang merangsang peserta didik untuk 

berfikir. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang 

mengandung teka-teki sehingga mendorong 

peserta didik tertarik untuk memperhatikan 

demonstrasi. (b) Ciptakan suasana yang 

menyejukkan dan menghindari suasana yang 

menegangkan. (c) Yakinkan bahwa semua 

peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. 

(d) Berikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut 

sesuai dengan apa yang dilihat dari proses 

demonstrasi.  (e) Langkah mengakhiri 

demonstrasi Apabila demonstrasi selesai 

dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri 

dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang 

ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi 

dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. 

          Metode ini juga dapat digunakan 

diberbagai kelas, dan dapat digunakan dalam 

berbagai materi pembelajaran dan tentunya 

bisa menggunakan baerbagai media yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi 

pembelajaran misalnya saja pada penelitian 

Nova Kurnia Tustayana, DKK yang 

menggunakan metode demonstrasi berbantuan 

media gambar. Kemudian penelitian Ahmad 

Arifudin yang menggunakan metode ini dan di 

kolaborasikan dengan alat peraga jembatan 

garis bilangan. Pada intinya metode 

demonstrasi ini dapat digukan pada semua 

kelas pada jenjang sekolah dasar dan dapat di 

kolaborasikan dengan media yang disesuaikan 

dengan materi pembelajaran. 

1. Hasil belajar Siswa dengan 

menerapkan Metode  Demonstrasi pada 

jenjang sekolah dasar. 

       Hasil belajar adalah menurut Hamalik 

(2013: 27) belajar adalah suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. 

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan.  

       Kelakuan yang berubah terdiri dari 

sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak 

pada setiap perubahan pada aspek-aspek 

tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah:  

a. Pengetahuan,   

b.  emosional 

c. Pengertian   

d.  Hubungan  

e. Kebiasaan   

f.  jasmani 

g. Keterampilan    

h.  Etis, atau budi pekerti, dan 

i. Apresiasi     

j.  Sikap 



          Jika seseorang telah melakukan 

perbuatan belajar maka akan terlihat terjadinya 

perubahan dalam salah atau beberapa aspek 

tingkah laku tersebut. Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulan bahwa hasil belajar adalah 

hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar 

yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf 

maupun kalimay yang menceritakan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak pada periode 

tertentu.   

      Cara yang digunakan untuk mengetahui 

hasil sebagian siswa yaitu dengan mengambil 

dokumen sebagai alat pengumpul datanya. 

Adapun dokumen yang diperlukan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa adalah dengan 

nilai tes, berdasarkan hasil dokumen berupa 

nilai tes siswa diperoleh nilai rata-rata 

mengalami kenaikan dari siklus satu dan dua. 

Dan dari hasil dokumen tersebut juga 

diketahui tidak ada siswa yang memiliki hasil 

belajar yang kurang baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa cukup 

tinggi, dan metode demonstrasi berhasil 

diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar 

pada jenjang sekolah dasar.    

      Menurut Susanto (2016: 5) hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Untuk 

mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai 

telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki 

dapat diketahui melalui evaluasi, evaluasi 

merupakan proses penggunaan informasi 

untuk membuat pertimbangan seberapa efektif 

suatu program telah memenuhi kebutuhan 

siswa.  

      Hasil belajar menggunakan metode 

demonstrasi pada jenjang sekolah dasar yang 

telah diteliti oleh peneliti dengan 10 artikel 

penelitian dan skripsi terdapat peningkatan 

yang signifkan dari siswa yang awalnya tidak 

lolos tes pada siklus I sampai mencapai 

keberhasilan di siklus II peningkatan tersebut 

dari hasil nilai rata-rata yang dicapai siswa. 

Nilai rata-rata kelas pada jenjang sekolah dasar 

yaitu 60, peningkatan hasil belajar 

menggunakan metode demonstrasi pada 

jenjang sekolah dasar siklus I ke siklus II 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa 

menggunakan metode demonstrasi membawa 

pengaruh yang positif terhadap pembelajaran. 

Terbukti peningkatannya pada contohnya di 

penelitian M. Aliansyah terdapat peningkatan 

dalam pembelajaran materi volume balok 

dengan metode demonstrasi di Kelas V SDN 

06 Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu 

Kabupaten Ketapang. Dari siklus pertama ke 

siklus kedua siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar dari 13 siswa menjadi 19 siswa atau 

mengalami kenaikan sebesar 46,15%. 

      Dan penelitian dari Windaria Desi 

Purwanti yang membuktikan bahwa hasil 

belajar meningkat, Hasil belajar siswa dengan 

ketuntasan belajar klasikal siswa mengalami 

peningkatan sebesar 55% yaitu dari siklus I 

sebesar 40% menjadi 95% pada siklus II. 

Rata-rata nilai hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan sebesar 21 yaitu pada siklus I 

sebesar 66 menjadi 87 pada siklus II. 

Kemudian penelitian dari Nurjanah dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Melalui Metode Demonstrasi Pada Konsep 

Berbagai Bentuk Energi Dan Manfatnya 

Dalam Kehidupan Sehari-hari Pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas 1 Sd Negeri 58 Rejang 



Lebong” menyimpulkan bahwa Pada 

perbaikan Siklus I, siswa yang telah tuntas 16 

siswa dari 25 siswa atau 72,8% dan yang 

belum tuntas 6 dari 25 siswa atau  27,2%. 

- Setelah perbaikan Siklus II, siswa 

yang telah tuntas 20 siswa dari 25 siswa atau 

90,9% dan yang belum tuntas 2 dari 25 siswa 

atau 9,1%. 

Dari analisis data diatas juga dapat 

disimpulkan bahwa metode demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada jenjang 

sekolah dasar, dan dapat digunakan pada kelas 

manapun dan dapat menyesuaikan dengan 

materi yang dipelajari. 

2. Respon Siswa Terhadap Penggunaan 

Metode Demonstrasi jenjang sekolah dasar. 

         Berdasarkan analisis data terhadap 

sepuluh artikel dan jurnal dalam pembelajaran 

menggunan metode demonstrasi pada jenjang 

sekolah dasar sangat efektif karena dapat 

melatih kemampuan untuk melatih 

kepercayaan diri, berfikir, melatih daya 

imajnasi siswa, dan melatih kreativitas siswa. 

selain itu respon siswa juga sangat positif, 

alasannya karena dilibatkan secara aktif dan 

tidak ada perasaan takut.  

        Hasil analisis peneliti selama 

menganalisis data pada siklus I dan siklus II 

terhadap perubahan tingkah laku siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung pembelajaran 

mengggunakan metode demonstrasi mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih 

aktif dan mampu membangun sikap antusias 

siswa. Siswa tampak lebih aktif berani, dan 

semangat saat menerima materi yang 

disampaikan. 

      Berdasarkan temuan pada pembelajaran 

siklus II aktivitas siswa dalam pembelajaran 

mengalami peningkatan terlihat pada saat 

kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan metode demonstrasi 

berlangsung siswa sangat aktif. Selain itu, 

penggunaan metode demonstrasi dirasakan 

mampu menjawab tantangan zaman sesuai 

dengan kehidupan dunia moderen yaitu dalam 

pembelajaran melibatkan siswa secara aktif   

       Contohnya dapat dilihat dalam 

penelitian Ahmad Ariffudin yang 

menyatakan bahwa,  data yang diperoleh 

dari 36 siswa dengan jumlah item  angket 

sebanyak 20, maka skor ideal untuk 

variable metode demonstrasi dengan alat 

peraga jembatan garis bilangan tersebut 

adalah 20 item x 36 siswa x 4 (skor 

tertinggi tiap item) = 2880. Jumlah 

pencapaian skor hasil penyebaran angket 

adalah 2378. Maka presentase pencapaian 

skor respon siswa adalah: 

 

   2378 x 100 % = 85% 

   2880 

Skor tersebut tergolong pada kategori sangat 

kuat yang berada di antara 81% - 100%. 

Hal ini berarti bahwa proses transfer of 

knowledge tersebut tentunya akan lebih mudah 

dengan menggunakan media/alat peraga 

pembelajaran, karena dengan perantara media, 

hal abstrak akan lebih konkret dan mudah 

dimengerti oleh siswa. Berdasarkan teori 

piaget menyatakan bahwa anak usia 7 s/d 11 

tahun berada pada tahap operasional konkret, 



yakni anak dapat memahami operasi (logis) 

dengan benda-benda konkret. 

       Respon siswa terhadap penggunaan 

metode demonstrasi sangat positif, setelah 

meneliti sepuluh karya tulis ilmiah semuanya 

menunjukan respon positif yang baik. Serta 

siswa lebih aktif berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

3. Kelebihan Dan Kekurangan Penelitian 

         Penelitian dengan metode studi pustakan 

(library research) penelitian kepustakaan 

adalah suatu metode untuk mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan dengan 

menggunakan buku-buku di perpustakaan 

ataupun sumber referensi lainnya yang dapat 

dijadikan sumber referensi. Adapun kelebihan 

dari penelitian ini antaranya adalah:  

a. bisa memperoleh banyak sumber 

informasi atau sumber data tanpa memerlukan 

banyak waktu dan tenaga, penelitian ini juga 

tidak mengenal batas ruang jadi dimanapun 

dapat melakukan penelitian ini,  

b.  mengumpulkan data-data tidak hanya 

dari buku saja jika tidak ada buku yang 

berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti 

maka bisa melalui dokumen atau majalah 

internet (web), 

c.  mudah mencari referensi dimanapun 

untuk digunakan dalam penelitian kajian 

kepustakaan, penelitian dengan penelitian ini 

mudah meningkatkan fokus dengan 

tersedianya lingkup yang bagus,  

d. bagi sebagian orang penelitian dengan 

metode ini bisa membantu seseorang peneliti 

untuk mempermudah peneliti untuk meneliti 

karena dapat dilakukan kapanpun, 

e. kemudian dalam penelitian ini juga 

menghindari gangguan yang berpotensi 

muncul dibanding dengan metode lain.  

Adapun kelemahan dari kajian kepustakaan ini 

adalah:  

a. Beberapa sumber referensi sudah ada yang 

usang atau tidak layak digunakan karena sudah 

terbitan lama. 

b. Membutuhkan konsentrasi saat meneliti satu 

persatu jurnal 

c. Kesulitan dalam mencari referensi. 

SIMPULAN 

1. Langkah menerapkan metode demonstrasi 

di sekolah dasar 

          Langkah-langkah model pembelajaran 

demonstrasi Langkah-langkah model 

pembelajaran demonstrasi adalah Tahap 

persiapan Pada tahap persiapan guru 

mempersiapkan materi dan siswa. Langkah 

pelaksanaan demonstrasi, Mulailah 

demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang 

merangsang peserta didik untuk berfikir. 

Langkah mengakhiri proses pembelajaran 

perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas 

tertentu yang ada kaitannya dengan 

pelaksanaan demonstrasi dan proses 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

2. Hasil belajar Siswa dengan Metode  

Demonstrasi pada jenjang sekolah dasar 

       Hasil Belajar menggunakan metode 

demonstrasi ini mengalami peningkatan 

disetiap siklusnya misalnya pada penelitian 

Windaria Desi Purwanti yang siswanya  

mengalami peningkatan sebesar 55% yaitu 

dari siklus I sebesar 40% menjadi 95% pada 



siklus II. Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan sebesar 21 yaitu pada 

siklus I sebesar 66 menjadi 87 pada siklus II    

3. Respon Siswa Terhadap Penggunaan 

Metode Demonstrasi jenjang sekolah dasar. 

       Respon siswa terhadap penggunaan 

metode demonstrasi sangat positif, setelah 

meneliti sepuluh karya tulis ilmiah semuanya 

meninjukan respon positif yang baik dan kuat. 

Serta siswa lebih aktif berpartisipasi dalam 

pembelajaran, serta dapat melatih rasa percaya 

diri.  
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