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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar matematika siswa di kelas II SDN 16 Muara Panas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika 

siswa kelas II SDN 16 Muara Panas melalui metode demonstrasi. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas II SDN 16 Muara Panas yang terdiri atas 

20 orang siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus yang dilakukan 

melalui 4 tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, 

dokumentasi, dan hasil tes belajar. Data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis data penelitian menunjukkan 

bahwa pada aspek kognitif siklus I diperoleh rata-rata 71 dan untuk siklus 

II diperoleh rata-rata 85. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas II 

SDN 16 Muara Panas. 

 

kata kunci: matematika, hasil belajar, metode demonstrasi 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Istilah matematika 

berasal dari bahasa Yunani “mathematikos” secara ilmu pasti, atau 

“mathesis” yang berarti ajaran, pengetahuan abstrak dan deduktif, 

dimana kesimpulan tidak ditarik berdasarkan pengalaman keindraan, 
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tetapi atas kesimpulan yang ditarik dari kaidah-kaidah tertentu melalui 

deduksi (Ensiklopedia Indonesia). Menurut Heruman (2013:1), 

matematika adalah ilmu logika tentang bentuk susunan besaran dan 

konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya, Matematika 

dapat dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. 

Abdurrahman (2003: 252) menyatakan bahwa bahasa simbolis yang fungsi 

praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan 

keruangan sehingga fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan 

berpikir.  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006:416),  

matematika adalah mata pelajaran yang di ajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan di Indonesia mulai sekolah dasar untuk membekali siswa 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif 

serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh penulis sebagai 

guru kelas II di SDN 16 Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi yaitu 

pemahaman peserta  didik masih sangat rendah, tingkat pengetahuan dan 

prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika lebih rendah dari mata 

pelajaran yang lain, rendahnya minat peserta didik dalam pelajaran 

matematika disebabkan oleh metode pembelajaran kurang menarik, 

dominasi guru masih tinggi, peran guru dalam proses pembelajaran 

sebagai fasilitator belum maksimal. Pada pelaksanaan pembelajaran guru 

masih banyak bergantung pada buku paket, dominan menggunakan 
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ceramah dan mencatat, guru kurang mengoptimalkan kerjasama dan pada 

proses evaluasi, siswa dianggap lulus tes atau dapat mengerjakan tes 

tanpa memperhatikan aspek lain seperti kejujuran, pengendalian diri, 

penghargaan kepada orang lain, dan kemampuan bekerja sama.  

Berdasarkan hasil ulangan harian mata pelajaran matematika pada 

materi bilangan kompetensi dasar 1.4 “Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai 500”, menunjukkan rendahnya tingkat 

penguasaan materi. Dari 20 orang siswa kelas II, hanya 9 siswa atau 45% 

yang mencapai tingkat penguasaaan materi ≥70% dengan nilai rata-rata 

kelas 48,50. Proses pembelajaran berdampak terhadap hasil belajar siswa 

pada pembelajaran matematika. Hasil belajar siswa belum tercapai sesuai 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan, yaitu 

70. 

Menurut Djamarah (2006:105), hasil belajar merupakan tolak ukur 

untuk melihat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang 

disampaikan selama proses pembelajaran. Sudjana (2004:22) menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Dengan kata lain hasil 

belajar adalah prestasi yang dicapai siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Purwanto (2008:16) menjelaskan bahwa hasil belajar siswa 

dapat ditinjau dari beberapa hasil kognitif, yaitu: kemampuan siswa 

dalam pengetahuan (ingatan), pemahaman, penerapan (aplikasi), analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila 

peserta didik secara aktif ikut terlibat langsung dalam pengorganisasian 

dan penemuan informasi (pengetahuan), sehingga mereka tidak hanya 

menerima secara pasif pengetahuan yang diberikan oleh guru. Dalam 
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proses belajar belajar mengajar tugas guru adalah mengembangkan dan 

menyediakan kondisi agar peserta didik dapat mengembangkan bakat 

dan potensinya. 

Salah satu metode yang sesuai dan tepat dalam meningkatkan 

kemampuan mengingat siswa adalah metode demonstrasi. Metode 

demonstrasi adalah adanya seorang guru, orang luar yang diminta, atau 

siswa memperlihatkan suatu proses kepada seluruh kelas (Winarno, 

1980:87). Metode demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, 

sebab membantu peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha 

sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar dengan memperagakan 

baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran 

yang sesuai dengan materi yang sedang disajikan. Daradjat (2004:296) 

menyatakan bahwa metode demonstrasi adalah metode mengajar yang 

menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 

memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. 

Metode demonstrasi adalah suatu strategi pembelajaran yang 

dilakukan dengan mendemontrasikan dan membuktikan kebenaran 

konsep dalam pembelajaran. Metode demonstrasi sesuai pendapat 

Djamarah (2006:90) adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan 

atau mempertunjukan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, 

yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Jadi demonstrasi itu dapat 

diartikan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan 

melakukan kegiatan. 
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METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 

penelitian adalah siswa kelas II SDN 16 Muara Panas Kecamatan Bukit 

Sundi Kabupaten Solok yang berjumlah 20 siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan melalui 4 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan  tes. Instrumen 

dalam penelitian adalah lembaran pengamatan untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru serta lembar evaluasi 

tes hasil belajar siswa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Ketuntasan secara klasikal peserta didik dikatakan tuntas 

apabila 80% atau lebih dari jumlah peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran mencapai taraf keberhasilan minimal. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan 

 Dalam tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat 

serangkaian kegiatan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

dengan media pembelajaran stik es. Guru menyiapkan sejumlah stik es 

yang akan digunakan untuk demonstrasi dan bahan ajar materi 

penjumlahan. Selain itu, guru menyiapkan lembar pengamatan sesuai 

hasil diskusi dengan teman sejawat aspek-aspek pengamatan yang akan 

diamati untuk mengamati aktivitas belajar siswa pada proses 

pembelajaran melalui metode demonstrasi. Selanjutnya, guru menyusun 

soal evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. 
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2. Pelaksanaan 

Pada kegiatan awal, guru memasuki kelas dan mengucapkan salam 

serta menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. Guru memberikan 

motivasi dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan materi 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Guru mengingatkan siswa 

tentang pelajaran sebelumnya. Guru mengingatkan kembali tentang 

pengurangan dua bialangan dua angka tanpa meminjam dan guru 

menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai siswa.    

Pada kegiatan inti, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 

pengurangan dua bilangan dua angka dengan meminjam. Guru bercerita 

bahwa  Jendra memiliki 65 stik es, kemudian diberikan kepada Koko 17 

stik es. “Ada berapa stik es Jendra sekarang,?” tanya Bu Guru. Guru 

menuliskan kalimat matematika dari soal tersebut di papan tulis dan 

dilanjutkan mengambil 65 batang stik es. Lalu guru mengikat 10 batang 

stik es dengan karet menjadi 6 ikatan dan membiarkan sisa 5 batang stik 

es. Guru menjelaskan bahwa 65 itu terdiri dari 6 puluhan dan 5 satuan. 

Guru menuliskannya di papan tulis. Kemudian, guru mengelompokkan 

stik es sesuai nilai tempat dan menjelaskan bahwa ada 1 ikat stik es 

dengan 1 puluhan dan 7 stik es dengan nilai satuan. Kemudian guru 

mengikat stik es lalu menjelaskan cara menyelesaikan operasi hitung 

pengurangan dengan mengurangkan ikatan stik es puluhan dan stik es 

satuan sampai hasil operasi hitung pengurangan ditemukan. 
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Selanjutnya, untuk memperkuat konsep menyelesaikan operasi 

hitung pengurangan dua bilangan dua angka dengan meminjam dengan 

cara bersusun panjang, siswa dengan bimbingan guru melakukan 

permainan adu cepat menentukan hasil pengurangan dua bilangan dua 

angka dengan meminjam dengan cara bersusun panjang secara 

berkelompok. Guru menyebutkan operasi hitung pengurangan dua 

bialangan dua angka dengan meminjam suatu bilangan. Siswa memilih 

kartu bilangan sesuai yang disebutkan oleh guru dan meletakkan di 

tempat bilangan. Setelah itu tiap-tiap kelompok harus menentukan angka 

yang tepat di tempat puluhan dan di tempat satuan.  

Kegiatan selanjutnya, siswa menyelesaikan lembar kerja tentang 

pengurangan dua bilangan dua angka dengan cara bersusun panjang 

secara berpasangan dengan teman sebangku. Guru membagikan lembar 

kerja kepada siswa kemudian menjelaskan langkah kerja menyelesaikan 

LKS. Siswa bekerjasama dengan teman sebangku meneyelesaikan tugas 

pada lembar kerja siswa. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan LKS.  

Kegiatan selanjutnya adalah persentasi hasil kerja siswan sesuai 

materi pembelajaran yang dilakukan oleh setiap kelompok kedepan kelas. 

Presentasi dilakukan oleh masing-masing kelompok berdasarkan hasil 

kerja dan diskusi setiap kelompok. Satu siswa mendemonstrasikan dan 

anggota kelompok satunya menyelesaikan operasi hitung bilangan 

pengurangan dua bilangan dua angka dengana meminjam dengan cara 

bersusun panjang di papan tulis. Presentasi materi pembelajaran 

ditanggapi oleh kelompok lain. 
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Guru menjelaskan cara menyelesaikan operasi hitung pengurangan 

dua bilangan dua angka dengan meminjam dengan cara bersusun pendek. 

Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang penjelasan guru. Guru 

meminta beberapa siswa maju ke depan secara bergantian untuk 

menyelesaikan operasi hitung pengurangan dua bilangan dua angka 

dengan meminjam dengan cara bersusun pendek.  

Pada kegiatan penutup guru mengulas kembali materi yang sudah 

mereka pelajari. Siswa diminta menyampaikan kesulitan yang mereka 

rasakan.  Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

Siswa mengerjakan evaluasi dalam bentuk soal isian dengan jumlah soal 

10 butir. Guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. Salah 

satu siswa memimpin doa menutup pelajaran. 

3. Pengamatan 

Pada siklus I, hasil evaluasi menunjukkan siswa yang tuntas KKM  

sebanyak 13 siswa atau 65% dari keseluruhan siswa yang berjumlah 20 

orang. Selain itu, 7 siswa atau 35% dari jumlah siswa kelas II SDN 16 

Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi belum tuntas. Oleh sebab itu, nilai 

rata-rata yang diperoleh, yaitu 71,00. Selanjutnya, pada siklus II, hasil 

evaluasi menunjukkan siswa yang tuntas KKM  sebanyak 18 siswa atau 

90% dari keseluruhan siswa yang berjumlah 20. Selain itu, 2 orang siswa 

atau 10% dari jumlah siswa kelas II SDN 16 Muara Panas Kecamatan Bukit 

Sundi belum tuntas KKM. Oleh sebab itu, nilai rata-rata yang diperoleh 

yaitu 85,00. 

Rata-rata perolehan nilai hasil belajar siswa pada siklus I adalah 

71,00. Ketuntasan siswa mencapai 65% atau 13 siswa tuntas, tetapi masih 

ada 7 siswa yang nilainya berada dibawah KKM. Pada siklus II, rata-rata 
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perolehan nilai hasil belajar siswa adalah 85,00 dengan peningkatan 14,00. 

Ketuntasan siswa mencapai 65% atau 13 siswa tuntas, tetapi masih ada 7 

siswa yang nilainya berada dibawah KKM. Pada siklus II, siswa yang 

tuntas 18 orang dengan persentase 90% mengalami peningkatan 

ketuntasan mencapai 25%. 

4. Refleksi 

Dari hasil pengamatan terhadap situasi pembelajaran pada siklus I,  

peneliti dapat menemukan kelemahan pembelajaran:  

a. Penggunaan waktu yang kurang optimal saat demonstrasi 

berlangsung.  

b. Keberanian beberapa siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

dalam diskusi dengan teman sekelompok masih kurang.  

c. Siswa masih mengalami kebingungan saat melakukan demonstrasi.  

d. Dalam pembelajaran masih ada beberapa siswa yang kurang aktif 

dalam aktivitas permainan dan hanya memilih untuk melihat 

temannya. 

Sebelum pelaksanaan penelitian guru melaksanakan pembelajaran 

dengan metode yang tidak bervariasi dan jarang menggunakan media 

sehingga pelajaran bersifat monoton dan kurang menarik bagi siswa. Hal  

ini menjadi salah satu faktor kurangnya keaktifan siswa dalam belajar. 

Maka dari itu perlu inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa sehingga prestasi belajar dapat meningkat. Dalam hal ini 

peneliti mencoba melakukan tidakan dalam siklus I menggunakan metode 

demonstrasi.  

Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan peneliti 

menunjukkan prestasi belajar siswa meningkat dari sebelum dilaksanakan 
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tindakan. Hasil tersebut meliputi perolehan nilai pada post-test dan hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa. Hal ini diperoleh siswa setelah 

pelaksanaan tindakan menggunakan metode demonstrasi. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika melalui metode 

demonstrasi berhasil meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas II SDN 16 

Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi, hal ini berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sardiman (2011:81) yang menyatakan bahwa aktivitas dalam 

proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, berpikir, membaca, dan segala 

kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang hasil belajar. Dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika melalui metode 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN 16 

Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas II SDN 16 

Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika melalui metode demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN 16 Muara Panas Kecamatan 

Bukit Sundi. Oleh sebab itu, diharapkan peran guru untuk kemajuan 

dalam prestasi yang di raih oleh siswa, sehingga guru harus lebih kreatif 

dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, 

mudah dipahami dan mampu meningkatkan minat siswa supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Hal ini perlu untuk melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode, strategi 

dan media yang tepat, salah satunya adalah metode demonstrasi. 
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