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METODE DEMONSTRASI SUATU UPAYA MENINGKATKAN  

HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 SLAWI 

 

Saryoko 

SMP Negeri 2 Slawi 

 

ABSTRAK 

Best Practice ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan hasil belajar khususnya pada 

kompetensi dasar Cermin pada kelas VIII E, VIII F, VIII G, VIII H dan VIII I SMP Negeri 2 Slawi 

pada semester 2 tahun pelajaran 2019/2020 melalui metode Demonstrasi. Subyek adalah sejumlah 

150 siswa. Hasil penerapan model pembelajaran Demonstrasi menunjukkan bahwa nilai rata- rata 

siswa ada peningkatan kelas VIII E pada kondisi awal nilai rata – rata 68,48 meningka 

menjadi75,17 yang artinya meningkat 5,69atau meningkat 8,81%.Siswa yang nilainya memenuhi 

KKM juga bertambah dari 10 siswa pada kondisi awal menjadi 24 siswa, artinya bertambah 14 

siswa sehingga siswa yang memenuhi KKM menjadi 82,75%.Sedangkan kelas VIII F dari kondisi 

awal menjadi 75,83 yang artinya meningkat 7,28 atau 10,61%. Siswa yang nilainya memenuhi KKM 

juga bertambah dari 8 siswa pada kondisi awal menjadi 25 siswa,artinya bertambah 17 siswa 

sehingga siswa yang memenuhi KKM menjadi83,33%. Kelas VIII G dari nilai rata-rata 68,83 pada 

kondisi awal menjadi 76,16 yang artinya meningkat 7,33 atau 10,64%.siswa yang nilainya 

memenuhi KKM juga bertambah dari 9 siswa pada kondisi awal menjadi 24 siswa,artinya 

bertambah 15 siswa sehingga siswa yang memenuhi KKM bertambah menjadi 80,00%.Kelas VIII H 

dari nilai rata-rata 66,83 pada kondisi awal menjadi 77,16 yang artinya meningkat 10,33% atau 

15,45.Siswa yang memenuhi KKM juga bertambah meningkat dari 8 siswa pada kondisi awal 

menjadi 24 siswa yang artinya bertamah 16 siswa yang memenuhi KKM menjadi 80,00%. Kelas 

VIII I dari nilai rata-rata 67,83 pada kondisi awal menjadi 76,16 yang artinya meningkat 8,33 atau 

12,28% siswa yang memenuhi KKM jua bertambah menjadi 25 siswa artinya bertambah 19 siswa 

yang memenuhi KKM menjadi 80,64% sehingga dari lima kelas VIII E,VIII F,VIII G,VIII H dan VIII I 

terdapat 122 siswa yang nilainya memenuhi KKM ATAU 81,33% sedangkan nilai keseluruan dari 

lima kelas meningkat menjadi 76,90.  

Kata Kunci: Metode Demonstrasi, Hasil Belajar IPA 

 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran IPA oleh sebagian siswa dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Hal 

ini dibuktikan dari hasil Ujian Sekolah (US) nilai mata pelajaran IPA selalu rendah dari mata 

pelajaran Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris dan Matematika. Juga hasil ulangan harian, tugas 

maupun nilai akhir semesteran rata-rata dalam satu kelas 60% siswa masih mendapat nilai 

di bawah KKM.  

Keadaan lapangan yang terjadi di SMP Negeri 2 Slawi Kelas VIII pada semester 2 

Tahun Pelajaran 2019/2020. Dari 300 siswa kelas VIII dan nilai UAS semester 1 yang tuntas 

belajar sebanyak 41 siswa (13,66%)dan yang belum tuntas belajar sebanyak 209 siswa 

(69,66%). Kemampuan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru tidak sesuai 

dengan harapan yang ada pada tujuan pembelajaran.  

Kenyataan ini membuat guru harus kreatif dan berinovasi dalam menyampaikan 

materi pelajaran agar siswa tertarik dengan penyajian yang berbeda dari sebelumnya. 
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Ketertarikan siswa pada guru yang kreatif dan inovatif dapat memberi motivasi yang positif. 

Seperti rasa ingin tahu yang kuat, percaya diri dan mudah memahami materi pelajaran. 

Siswa merupakan sasaran yang mendapat pengajaran yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Dalam seluruh kegiatan mengajar komponen metode mempunyai peranan yang 

sangat penting, tanpa metode yang tepat seluruh proses dan pemahaman belajar kurang 

berhasil. Oleh karena itu perlu dikembangkan manfaat psikologis dari metode demonstrasi 

menurut Syah (2007:209) adalah perhatian siswa lebih dapat dipusatkan pada materi yang 

sedang dipelajari, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat pada diri 

siswa. 

Diharapkan dengan diterapkannya metode Demonstrasi hasl belajar juga akan 

meningkat. Tertarik dengan permasalahan di atas Best Pratice dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA Materi cermin di SMP Negeri 2 Slawi. 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti adalah: (1) Bagaimanakah penerapan metode 

Demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi konsep cermin pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Slawi? (2) Bagaimana proses penerapan metode Demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA materi konsep cermin pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Slawi? 

Tujuan penulisan ini adalah untuk: (1) Meningkatkan hasil belajarIPA materi konsep 

Cermin siswa kelas VIII SMPN 2 Slawi Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan diterapkanya 

metode demonstrasi. (2) Meningkatkan proses penerapan metode demonstasi dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA materi kosep cermin pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Slawi. 

KAJIAN PUSTAKA 

Karakter Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Anni (2004:4) merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar 

dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku.  

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru 

memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk menyamakan 

persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah 

disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan 

pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khususnya telah dapat 

dicapai. 

Ranah Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana (2009:21-23) hasil belajar terbagi menjadi tiga ranah yaitu:  

1. Ranah Kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi;  

2. Ranah Afektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penelitian, organisasi, dan internalisasi;  
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3. Ranah Psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Indikator Hasil Belajar 

Menurut Aswan Zain (2006:120) yang menjadi indikator utama hasil belajar siswa 

adalah sebagai berikut: 

Ketercapaian Daya Serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara 

individual maupun kelompok. Pengukuran ketercapaian daya serap ini biasanya dilakukan 

dengan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi menurut Sri Anitah W. (2008:5.25) merupakan metode yang 

menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukan secara langsung obyek atau cara 

melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya secara proses. Menurut Nana Sudjana 

(2009:21) tujuan dari metode demonstrasi adalah untuk memperagakan atau 

mempertunjukkan suatu keterampilan yang akan dipelajari siswa. Dengan menggunakan 

metode demonstrasi, guru atau siswa memperlihatkan kepada seluruh anggota kelas 

mengenai suatu proses.  

Dari uraian dan definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode demonstrasi adalah 

dimana seorang guru memperagakan langsung suatu hal yang kemudian diikuti oleh siswa 

sehingga ilmu atau keterampilan yang didemonstrasikan lebih bermakna dalam ingatan 

masing-masing siswa. Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proes mengatur sesuatu, proses 

membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu proses mengerjakan atau menggunakannya, 

komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara 

lain dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu.  

Menurut Djamarah (2006:211) kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi 

adalah sebagai berikut: 

Kelebihan metode demonstrasi 

a) Perhatian siswa dapat dipusatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh guru 

sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Disamping itu, perhatian siswa 

pun lebih mudah dipusatkan kepada proses belajar mengajar dan tidak kepada yang 

lainya. 

b) Dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang 

sama 

c) Ekonomis dalam jam pelajaran di sekolah dan ekonomis dalam waktu yang panjang 

dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang pendek 

d) Dapat mengurangi kesalahan-kesalahn bila dibandingkan dengan hanya membaca atau 

mendengarkan, karena murid mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil 

pengamatannya 
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e) Karena gerakan dan proses dipertunjukan maka tidak memerlukan keterangan-

keterangan yang banyak 

f)  Beberapa persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat diperjelas 

waktu proses demonstrasi. 

Pembelajaran IPA di SMP 

Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA berasal dari kata sains yang berarti alam. Ilmu 

Pengetahuan Alam atau Sains menurut Maslichah Asy’ari (2006:76)adalah pengetahuan 

manusia tentang alam yang diperoleh dengan cara yang terkontrol. Penjelasan ini 

mengandung maksud bahwa sains selain menjadi sebagai produk juga sebagai proses. Sains 

sebagai produk yaitu pengetahuan manusia dan sebagai proses yaitu bagaimana 

mendapatkan pengetahuan tersebut. 

Dengan demikian, semakin jelas bahwa proses belajar mengajar IPA lebih 

ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, hingga siswa dapat menemukan fakta-

fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri yang 

akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun produk 

pendidikan. 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kinerja 

Perencanaan  

Untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa SMP Negeri 2 Slawi, yang beralamat di 

jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 8 Desa Dukuhsalam kecamatan Slawi kabupaten 

Tegal.penulis merencanakan akan menerapkan model pembelajaran Demonstrasi, di kelas 

VIII Eyang terdiri dari 29 siswa, kelas VIII F yang terdiri dari 30siswa dan kelas VIII G yang 

juga terdiri dari 30 siswa, kelas VIII H yang terdiri dari 30 siswa dan kelas VIII I yang terdiri 

dari 31 siswa pada semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020. Penulis akan 

menerapkannya pada materi Cermin dan rencananya akan dilaksanakanpada akhir bulan 

Februari sampai dengan awal bulan Maret 2020. 

Penulis merencanakan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Demonstrasisecara garis besar adalah sebagai berikut: Pada kegiatan pendahuluanyang 

berlangsung sekitar 10 menit Guru memberi salam pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran, memeriksa kehadiran siswa, mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan, memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari materi yang akan dipelajari,dan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 

setelah mempelajari materi ini.  

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu Guru membentuk kelompok siswa 

yang anggota setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa heterogen prestasi dan jenis 

kelamin,siswa memperhatikan presentasi dari guru mengenai materi yang akan 

dipelajari,siswa menerima LKS dari guru,siswa berdiskusi dan mencari informasi dari buku 

paket untuk menyelesaikan tugas dalam LKS,siswa berinteraksi dalam kelompok untuk 

mendiskusikan tugas dalam LKS, siswa mendapat bimbingan dan fasilitasi dari guru dalam 

berdiskusi, siswa bertanggung jawab dalam kelompoknya masing-masing,siswa 

menunjukkan sikap saling ketergantungan positif antarsiswa,siswa berpartisipasi dalam 
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kelompok, siswa menunjukkan keterampilan sosial dalam kelompok, siswa 

mempresentasikan hasil penyelesaian tugas dalam LKS, siswa bersama dengan guru 

membahas penyelesaian tugas dalam LKS, siswa yang lain dapat memberikan sanggahan, 

masukan maupun pertanyaan atas presentasi oleh temannya, siswa mendapatkan umpan 

balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan maupun tulisan dari guru atas hasil 

penyelesaian tugas dalam LKS, siswa menerima lembar soal dan lembar jawab kuis/ulangan 

harian dari guru, siswa menyelesaikan soal kuis/ulangan harian secara individu/mandiri di 

lembar jawab yang telah disediakan oleh guru, siswa mendapatkan nilai kuis/ulangan harian 

dari guru,siswa mendapatkan skor kemajuan individu sesuai kriteria yang telah 

ditetapkan,Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 

Kemudian pada kegiatan penutup guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik siswa mendapatkan penghargaan sesuai 

pencapaian skor rata-rata kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,guru 

memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar dan guru memberikan salam 

penutup. 

Sedangkan pada pertemuan kedua dari materi pelajaran ini guru berencana akan 

mengadakan evaluasidengan memberikan soal-soal pilihan ganda dan uraian pada ulangan 

harian untuk diambil nilainya. 

Pelaksanaan. 

Penulis melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan yaitu model 

pembelajaran Demonstrasi. Di kelas VIII E yang terdiri dari 29siswa dibentuk menjadi 7 

kelompok yang trdiri 6 kelompok dengan anggota 4 siswa dan 1 kelompok terdiri yang dari 5 

anak. Sedangkan di kelas VIII F, kelas VIII G dan kelas VIII H yang terdiri dari 30 anak 

maka dibentuk menjadi 7 kelompok yang terdiri dari 5 kelompok dengan anggota 4 siswa 

ada 2 kelompok dengan anggota5 siswa serta kelas VIII I yang terdiri dari 31 siswa dibentuk 

menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 7 kelompok dengan anggota 4 siswa dan 1 kelompok 

dengan anggota 3 siswa.  

Guru menyajikan materi pelajaran tentang cermin, cermin datar cermin cekung dan 

cermin cembung. Setelah guru mempresentasikan materi tentang cermin datar,cermin 

cekung dan cermin cembung kemudian guru memberikan lembar kerja siswa (LKS) dan 

menugaskan anggota-anggota setiap kelompok untuk mengerjakan tugas tersebut. Setelah 

siswa selesai mengisi lembar kerja siswa (LKS) maka kegiatan berikutnya adalah siswa 

mempresentasikan hasil penyelesaian tugasnya. Ketika selesai presentasi maka guru 

mempersilakan siswa lain untuk menyampaikan tanggapan, sanggahan ataupun pertanyaan 

kepada yang melaksanakan presentasi.  

Kegiatan selanjutnya siswa mendapatkan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan maupun tulisan dari guru atas hasil penyelesaian tugas dalam LKS,dilanjutkan 

kegiatan berikutnya siswa menerima lembar soal dan lembar jawab kuis/ulangan harian dari 

guru, kemudian siswa menyelesaikan soal kuis/ulangan harian secara individu/mandiri di 

lembar jawab yang telah disediakan oleh guru, siswa mendapatkan nilai kuis/ulangan harian 

dari guru,siswa mendapatkan skor kemajuan individu sesuai kriteria yang telah 

ditetapkan,Guru bersama siswa membuat kesimpulan. Kemudian pada pertemuan 

berikutnya dari materi ini guru mengadakan ulangan harian.  
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Semua tahapan kegiatan tersebut penulis laksanakan pada lima kelas yang berbeda 

yaitu kelas, VIII E,VIII F,VIII G,VIII H dan VII I, dan pada hari yang berbeda sesuai dengan 

jadwal mengajar penulis di kelas tersebut. 

Evaluasi 

Penulis mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari kelas yang 

satu ke kelas yang lain demi untuk perbaikan pelaksanaan model pembelajaran Demonstrsi 

pada materi Cermin. Di kelas VIII E waktunya agak banyak yang terbuang karena ada 

beberapa siswa yang agak lambat menyelesaikan pengisian LKS, maka untuk di kelas yang 

lain yaitu kelas VIII F,kelas VIII G guru memberikan cara-cara praktis mengisi LKS. 

Sedangkan di kelas VIII H beberapa siswa merasa malu dan kurang percaya diri untuk 

melakukan presentasi, maka solusi berikutnya guru memberikan motivasi dan semangat 

kepada siswa untuk maju dan melaksanakan presentasi. Kemudian di kelas VIII I ketika 

guru presentasi materi ada beberapa siswa yang kurang fokus memperhatikan, sehingga 

solusinya guru menegur dan mengingatkan agar siswa fokus dan konsentrasi dalam 

memperhatikan presentasi baik dari guru maupun dari teman lain. 

Hasil dan Dampak 

Kondisi awal 

Sebelum penulis menerapkan model pembelajaran Demonstrasi hasil analisis 

ulangan harian menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa kelas VIII E adalah 69,48 dan 

hanya 10 siswa dari 29 siswa yang memenuhi KKM atau hanya 34,48%. Sedangkanrata-rata 

nilai siswa kelas VIII F adalah 68,33 dan hanya 8 siswa dari 30 siswa yang memenuhi KKM 

atau hanya 26,66%dan rata-rata nilai siswa kelas VIII G adalah 68,83 dan hanya 10 siswa 

dari 30 siswa yang memenuhi KKM atau hanya 33,33%untuk rata-rata nilai kelas VIII 

Hadalah 66,83 dan hanya 8siswa dari 30 siswa yang memenuhi KKM atau26,66% dan untuk 

nilai rata rata kelas VIII I hanya67,83 dan hanya 8 siswa dari 31 siswa yang memenuhi KKM 

atau hanya 25,80. Perlu diketahui bahwa KKM mata pelajaran IPA kelas VIII adalah 75 

Sehingga dari lima kelas keseluruhan yaitu kelas VIII E, VIII F,VIII G,VIII H dan VIII I 

danhanya 41 siswa dari 150 siswa yang nilainya memenuhi KKM atau 27,33%. Sedangkan 

nilai rata-rata keseluruhan lima kelas yaitu kelas VIII E, VIII F, VIII G, VIII Hdan VIII I 

adalah 68,30. 

Hasil dan Dampak 

Setelah dilaksanakan model pembelajaran Demonstrasi, berdasarkan analisis 

ulangan harian nilai rata-rata siswa menunjukkan peningkatan. Kelas VIII E pada kondisi 

awal nilai rata-rata 69,48meningkat menjadi 75,17 yang artinya meningkat 5,69 atau 8,81%. 

Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 10 siswa pada kondisi awal 

menjadi 24 siswa,artinya bertambah 14 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM 

menjadi 82,75%. Sedangkan kelas VIII F dari nilai rata-rata 68,55pada kondisi awal menjadi 

75,83 yang artinya meningkat 7,28 atau 10,61%. Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga 

bertambah dari 8 siswa pada kondisi awal menjadi 25 siswa,artinya bertambah 17 siswa 

sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 83,33%.Kelas VIII G dari nilai rata-

rata 68,83 pada kondisi awal menjadi 76,16 yang artinya meningkat 7,33 atau 10,64%. 

Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 9 siswa pada kondisi awal menjadi 

24 siswa,artinya bertambah 15 siswa sehingga siswa yang memenuhi KKM bertambah 
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menjadi 80,00%. Kelas VIII H dari nilai rata rata 66,83 pada kondisi awal menjadi 77,16 

yang artinya meningkat 10,33 atau 15,45%. Siswa yang memenuhi KKM juga bertambah 

meningkat dari 8 siswa pada kondisi awal menjadi 24 siswa yang artinya bertambah 16 

siswa yang memenuhi KKM menjadi 80,00%.Kelas VIII I dari nilai rata rata 67,83 pada 

kondisi awal menjadi 76,16 yang artinya meningkat 8,33 atau 12,28% siswa yang memenuhi 

KKM juga bertambah meningkat dari 6 siswa pada kondisi awal bertambah menjadi 25 siswa 

artinya bertambah 19 siswa yang menuhi KKM menjadi 80,64%.Se-hingga dari lima kelas 

VIII E, VIII F, VIII G, VIII H dan VIII I terdapat 122 siswa yang nilainya memenuhi KKM 

atau 81,33%. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan lima kelas VIII E,VIII F,VIII G,VIII H 

dan VIII I meningkat menjadi 76,90. 

Kegiatan pembelajaran Demonstrasi memberikan dampak yang positif bagi siswa 

SMP Negeri 2 Slawi. Menurut pengamatan guru siswa lebih bersemangat dan bersungguh-

sungguh dalam berdiskusi, kerja sama antaranggota kelompok tampak meningkat dan 

aktifitas pembelajaran lebih demokratis dan tidak lagi didominasi guru dan siswa yang 

pandai. Selain itu siswa terlihat lebih konsentrasi dan aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Kemampuan berkomunikasi siswa dalam presentasi dan memberi 

masukan/tanggapan juga meningkat walaupun masih dengan bahasa yang cukup 

sederhana. Siswa jugaterlihat lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal, sudah 

tidak ramai lagi dan dikerjakan sendiri tanpa harus menengok teman. Ketika proses 

pembelajaran berlangsung siswa terlihat menyimak pembelajaran dengan baik, tidak 

ditemukan adanya siswa yang berbicara dengan teman sebangku, bermain sendiri, 

mengantuk, menggambar dan acuh dengan penjelasan guru. Hasil pengamatan guru juga 

menunjukkan bahwa catatan pelajaran matematika sudah banyak yang lengkap. Tugas yang 

diberikan oleh guru untuk diselesaikan di rumah untuk memantapkan pengetahuan yang 

diperoleh di sekolah juga mendapat tanggapan yang baik dari siswa, terbukti pengumpulan 

hasil tugas sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan. 

Bahkan ada komunikasi yang lebih intensif antara guru dengan siswa dengan adanya 

beberapa siswa yang menanyakan tentang materi pelajaran matematika di luar jam 

pelajaran, misalnya pada saat istirahat maupun pada waktu yang senggang. Anggapan 

bahwa IPA merupakan pelajaran yang sulit dan tidak bisa diterapkan pada kehidupan nyata 

sudah tidak ditemukan lagi pada wajah para siswa. 

Faktor Kendala Dan Pendukung 

Kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran Demonstrasi antara 

lain: 

1. Membutuhkan waktu yang relatif lama, dengan memperhatikan langkah pembelajaran 

Demonstrasi menguras waktu seperti penyajian materi dari guru, kerja kelompok dan tes 

individual/kuis. Penggunaan waktu yang lebih lama dapat sedikit diminimalisir dengan 

menyediakan lembar kegiatan siswa (LKS) sehingga siswa dapat bekerja secara efektif 

dan efisien. Sedangkan pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas sesuai 

kelompok yang ada dapat dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran tidak ada waktu yang terbuang untuk 

pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas. 

2. Model pembelajaran Demonstrasi memerlukan kemampuan khusus dari guru. Guru 

dituntut sebagai fasilitator, mediator, motivator dan evaluator. Solusi yang dapat di 
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jalankan adalah guru lebih aktif lagi dalam mengembangkan kemampuannya tentang 

pembelajaran. 

3. Ada siswa yang belum dapat bekerja sama dengan kelompoknya dan siswa tersebut tidak 

dapat mengerjakan soal yang diberikan guru, maka siswa tersebut dapat tertinggal untuk 

memahami materi. Solusinya siswa yang seperti ini diberikan perhatian agak lebih oleh 

guru serta diberikan motivasi untuk lebih bersemangat dalam mengikuti rangkaian 

pembelajaran maupun bekerja sama dalam kelompok. 

4. Apabila didalam kelompok tersebut semua anggota kelompok tidak memahami materi 

atau soal yang diberikan guru, maka seluruh anggota kelompok akan mendapat kesulitan 

dalam menjawab soal. Solusinya guru membentuk kelompok dengan memperhatikan 

sifat heterogen baik dari latar belakang akademik, sosial dan jenis kelamin.  

5. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama,toleransi maupun 

tanggung jawab individu maupun kelompok. Solusinya guru memberikan penguatan 

kepada siswa agar dapat bekerja sama, bersikap toleransi dan bertanggung jawab. 

Sedangkan faktor pendukung yang guru temukan dalam penerapan model 

pembelajaran Demonstrasi antara lain: 

Ketika guru akan menerapkan modelpembelajaran Demonstrasi ada dukungan moral 

maupun motivasi penambah semangat dari sesama guru mata pelajaran IPA maupun dari 

guru-guru materi pelajaran lain.  

Pada saat pelaksanaan pembelajaran para siswa terlihat sangat senang dan 

bersemangat mengikutinya, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai 

dengan langkah – langkah model pembelajaran Demonstrasi. 

Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan nilai hasil belajar IPA yang meningkat dengan diterapkannya model 

pembelajaran Demonstrasi pada siswa SMP Negeri 2 Slawi Semester Genap Tahun Pelajaran 

2019/2020, maka guru merencanakan untuk langkah selanjutnya sebagai berikut: 

1. Guru akan menyampaikan hasil laporan best practice ini kepada Bapak Rosidi,S.Pd,M.Pd. 

sebagai Kepala SMP Negeri 2 Slawi. 

2. Guru akan menyampaikan hasil laporan best practice ini kepada guru-guru yang lain di 

SMP Negeri 2 Slawi. 

3. Guru akan menerapkan modelpembelajaran Demonstrasi untuk mata pelajaran IPA dan 

mata pelajaran yang lain. 

4. Guru akan menerapkan modelpembelajaran Demonstrasi untuk mata pelajaran IPA pada 

kelas yang lain. 

5. Guru akan mengajak guru-guru mata pelajaran lain untuk menerapkan 

modelpembelajaran Demonstrsi untuk kelas yang diampu. 
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PENUTUP 

Simpulan 

1. Dengan langkah-langkah pembelajaran Demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa SMP Negeri 2 Slawi. Berdasarkan analisa hasil ulangan harian kelas VIII E pada 

kondisi awal nilai rata-rata 69,48 meningkat menjadi 75,17 meningkat 8,81%. Siswa 

yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 10 siswa pada kondisi awal menjadi 

24 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 82,75%. Sedangkan kelas 

VIII F dari nilai rata-rata 68,55 pada kondisi awal menjadi 75,83 meningkat 10,61%. 

Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 8 siswa pada kondisi awal 

menjadi 24 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 83,33%. Kelas 

VIII G dari nilai rata-rata 68,83 pada kondisi awal menjadi 77,16 meningkat 10,64%. 

Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 9 siswa pada kondisi awal 

menjadi 25 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 80,00%. Kelas 

VIII H dari nilai rata-rata 66,83 pada kondisi awal menjadi 77,16 meningkat 15,44%. 

Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 8 siswa pada kondisi awal 

menjadi 24 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 80,00%. Kelas 

VIII I dari nilai rata-rata 67,83 pada kondisi awal menjadi 76,16 meningkat 12,28%. 

Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 6 siswa pada kondisi awal 

menjadi 25 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 80,64%. 

Sehingga dari lima kelas VIII E, VIII F, VIII G, VIII H dan VIII I terdapat 122 siswa dari 

150 yang nilainya memenuhi KKM atau 81,33%. Sedangkan nilai rata-rata lima kelas VIII 

E, VIII F, VIII G, VIII H dan VIII I meningkat menjadi 76,90.  

2. Dampak dari penerapan model pembelajaran Demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa SMP Negeri 2 Slawi, menurut pengamatan guru siswa lebih 

bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam berdiskusi, kerja sama antar anggota 

kelompok tampak meningkat dan aktifitas pembelajaran lebih demokratis dan tidak lagi 

didominasi guru dan siswa yang pandai. Selain itu siswa terlihat lebih konsentrasi dan 

aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemampuan berkomunikasi siswa dalam 

presentasi dan memberi masukan/tanggapan juga meningkat walaupun masih dengan 

bahasa yang cukup sederhana. Siswa juga terlihat lebih bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan soal, sudah tidak ramai lagi dan dikerjakan sendiri tanpa harus menengok 

teman. Ketika proses pembelajaran berlangsung siswa terlihat menyimak pembelajaran 

dengan baik. Hasil pengamatan guru juga menunjukkan bahwa catatan pelajaran IPA 

sudah banyak yang lengkap.  

Rekomendasi 

1. Model pembelajaran Demonstrasi dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

lain. 

2. Model pembelajaran Demonstrasi dapat diterapkan dalam materi –materi lain pada mata 

pelajaran IPA. 

3. Penerapan model pembelajaran Demonstrasi mempersiapkan hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan secara cermat dan maksimal. Sehingga pelaksanaan dapat lebih 

efektif dan memberi hasil yang maksimal.  
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