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ABSTRAK 

Masalah penelitian in i adalah apakah penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPS di Kelas VI SD serta bagaimana prestasi belajar siswa kelas VI dalam mengikut i 

pembelajaran IPS materi ekspor dan impor barang dengan menerapkan metode demonstrasi d i  

Kelas VI. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui sejauhmana terdapat meningkat 

hasil belajar siswa dengan penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran IPS materi eksport  

import barang mencari dan menemukan metode yang tepat dalam pembelajaran materi eksport  

import barang di Kelas VI SD Negeri 173398 Dolok Sanggul Tahun Ajaran 2020/2021. Subyek yang 

diteliti yaitu siswa kelas VI SD Negeri 173398 Dolok Sanggul , Jumlah siswa 24 siswa terdiri dari 12 

siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan sebagian besar mereka berumur 10 tahun. pada siklus I  

(73.125%) mengalami kenaikan meskipun sosial kategori sama yaitu kurang akt if dan pada siklus II  

mengalami peningkatan dengan kategori aktif  (78,84%). pada siklus II, nila i rata-rata kelas sebesar  

78,84 dan nilai ketuntasan kelas sebesar 94,87%. In i berarti penelitian  ini sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar siswa ≥ 75%. Dengan hasil seperti pada tabel di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan Metode Demonstrasi dapat meningkatkan akt ifitas 

belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

Kata Kunci: Hasil Belajar IPS, Metode Demonstrasi 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan formal akan banyak ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar yakni keterpaduan antara kegiatan guru dengan kegiatan siswa. Kegiatan 

belajar mengajar tidak dapat terlepas dari keseluruhan sistem pendidikan. Untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar ini banyak upaya yang 

dilakukan guru, seperti pemahaman guru terhadap pola kegiatan belajar mengajar yang 

disaranakan mulai dari kegiatan intra kurikuler, kokurikuler sampai ekstrakurikuler.  Ketiga 

macam pola kegiatan ini merupakan wahana terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam 

proses belajar mengajar ini diperlukan program yang cukup mantap karena dengan 

sendirinya keberhasilan belajar siswa akan ditentukan oleh perencanaan yang dibuat oleh 

guru. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang 

materi eksport import barang dan perubahan-perubahan yang sangat bermanfaat bagi 

manusia. Keberadaan kurikulum IPS di sekolah semakin diperkuat setelah kehadiran para 

ahli pendidikan. Dalam sejarah perkembangannya, IPS telah mengalami berbagai 

pembaharuan baik dalam aspek tujuan, isi maupun metode pengajarannya. 

Dalam pembelajaran hal paling penting yang harus dilakukan adalah menampilkan 

kelas sebagai ruang belajar yang mendidik, memberikan kepuasan tersendiri dan 

menghasilkan pendidikan yang bermutu dengan menggunakan model pengajaran yang tidak 
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membosankan siswa karena sering mengalami kejenuhan terhadap pelajaran yang 

disebabkan cara pengajaran guru yang kurang tepat pada pelajaran pelajaran IPS. Agar 

pelajaran IPS dapat mencapai keberhasilan dan sasaran yang tepat, sebagai seorang guru 

harus bisa memilih dan merencanakan metode yang akan digunakan dalam menyampaikan 

dan memecahkan berbagai masalah pendidikan. 

Dengan metode demonstrasi, siswa lebih tertantang untuk mencoba, sehingga 

mereka lebih bersungguh-sungguh sosial mengikuti pembelajaran. Dengan adanya 

ketertarikan dan kesungguhan diharapkan akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Pembelajaran IPS, peran seorang guru adalah sebagai fasilitator yang memungkinkan 

tercapainya kondisi yang baik bagi siswa untuk belajar. Terciptanya Kondisi yang baik bisa 

menumbuhkan minat dan meningkatkan gairah siswa untuk belajar pengetahuan sosial 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Sebagai guru mata pelajaran IPS di kelas Kelas VI SD Negeri 173398 Dolok Sanggul 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi siswa sosial pembelajaran IPS 

yaitu kurangnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran, tingkat pendidikan orang tua yang 

masih rendah, kurangnya perhatian dari orang tua, penggunaan metode masih ceramah 

menyebabkan siswa merasa bosan sehingga siswa kurang memahami materi yang diajarkan 

atau disampaikan. 

 Kecendrungan minat belajar siswa rendah disebabkan penggunaan metode yang 

masih monoton yaitu metode ceramah, sehingga prestasi siswa pada materi pelajaran IPS. 

sehingga pemahaman anak terhadap ateri pelajaran rendah tidak memenuhi standar yang 

sudah ditentukan. Banyak siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dikarenakan 

kurangnya perhatian dari orang tua. Ada beberapa siswa yang kurang aktif ketika 

pembelajaran berlangsung, hal ini disebabkan karena komunikasi antar guru dengan siswa 

banyak mengalami hambatan. Minat yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman 

dalam pembelajaran, kurangnya pemahaman ini menimbulkan hasil yang belum maksimal.  

Sosial proses belajar mengajar masih ditemukan murid yang kurang menaruh minat pada 

beberapa mata pelajaran, padahal pada umumnya murid-murid menaruh minat besar pada 

pelajaran tertentu. 

Setelah peneliti melihat masalah yang terjadi di kelas VI SD Negeri 173398 Dolok 

Sanggul, peneliti mempunyai alternatif tepat untuk memecahkan masalah tersebut yaitu 

dengan merubah metode pengajaran yang selama ini di lakukan. Karena dengan 

menggunakan metode ceramah, siswa kurang maksimal dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dan mereka lebih cenderung merasakan bosan. Metode yang tepat 

untuk pembelajaran IPS adalah dengan menggunakan metode demonstrasi, di mana metode 

ini sangat mendukung untuk meningkatkan pemahaman materi siswa, karena dengan 

metode tersebut siswa dapat terangsang dan termotivasi. 

Karena begitu pentingnya prestasi pembelajaran pada pelajaran IPS, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat masalah ini melalui penelitian dengan judul ” Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS materi eksport dan import barang Melalui Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas 

VI SD Negeri 173398 Dolok Sanggul Kec. Doloksanggul Kab. Humbanghasundutan Tahun 

2020/2021”. 
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METODE PENELITIAN  

Rancangan penelitian yang ditetapkan berupa penelitian tindakan kelas yang 

didasarkan pada permasalahan yang muncul dalam pembelajaran IPS Kelas VI SD Negeri 

173398 Dolok Sanggul Tahun Ajaran 2020/2021. 

Prosedur penelitian tindakan kelas terdiri dari tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan 

sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah di desain sosial faktor-faktor yang 

telah diselidiki. Pada awalnya peneliti melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

selama ini di lakukan, mengidentifikasi permasalahan, mendiskusikan dengan teman 

sejawat, serta mengkaji teori ataupun metode yang relevan. 

Berdasarkan refleksi awal serta diskusi yang dilakukan dengan rekan tersebut, maka 

langkah yang dianggap paling tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa sosial pelajaran 

IPS adalah dengan metode demonstrasi. Dengan berpedoman pada refleksi awal tersebut 

maka prosedur pelaksanaan PTK ini meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau 

observasi, refleksi. 

Subjek Penelitian  

Siswa 

Untuk mengukur seberapa jauh prestasi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

dan penerapan metode demonstrasi di Kelas VI SD Negeri 173398 Dolok Sanggul Kec. 

Doloksanggul Kab.Humbanghasundutan Tahun 2020/2021.  

Guru 

Mengamati guru sosial menyampaikan materi melalui metode demonstrasi agar 

siswa tertarik terhadap pembelajaran tersebut. 

Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu 

dilakukan analisis data. Pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan statistik sederhana 

yaitu: 

a. Untuk menilai ulangan atau tes formatif peneliti melakukan penjumlah nilai yang diperoleh 

siswa, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga 

diperoleh rata-rata tes formatif, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

M = Σ X N 

Keterangan: 

M = nilai rata-rata 

∑ X = jumlah semua nilai siswa 

N = jumlah siswa 

b. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sbb. 

P = F N 

Keterangan: 

P = Jumlah nilai dalam persen 
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F = Frekuensi 

N = Jumlah kegiatan keseluruhan (Djamarah,2000:225-264). 

Desain Penelitian 

Menurut Arikunto (2008:16) mengemukakan secara garis besar terhadap empat 

tahap yang dilalui dalam melaksanakan penelitian tindak kelas, yaitu: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tentang jalannya proses 

kegiatan belajar mengajar pada pelaksanaan pembelajaran baik Pra Siklus, Pra Siklus I,  

maupun Pra Siklus II, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Hasil Penelitian Pra Siklus  

Berdasarkan pengamatan pada Pra Siklus, kegiatan guru, keaktifan siswa, maupun 

kegiatan evaluasi, hasil yang diperoleh sebagai berikut: 

Hasil Tes 

Berikut ini merupakan daftar nilai siswa, rekapitulasi evaluasi, keaktifan Pra Siklus 

dalam pembelajaran IPS: 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Nilai Evaluasi Pra Siklus  

Uraian Frekuensi Persentase Jumlah Nilai 

Tuntas 13 58,98% 987 

Tidak tuntas 11 41,02% 870 

Jumlah 24 100% 1610 

Rata-rata 67,09 

Kategori Cukup 

 

Rentang nilai: 

a. 86 -100 (amat baik) 

b. 70 – 85 (baik) 

c. 56 – 69 (cukup) 

d. 41 -55 (kurang) 

e. < 40 (sangat kurang) 

Dari hasil evaluasi pada siklus I terhadap 24 siswa diperoleh data seperti pada tabel 

di atas, nilai terendah adalah 50 dan tertinggi 100. Keadaan kegiatan siklus I siswa yang 

tuntas sebanyak 13 orang (58,98%), sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 11 

orang (41,02%), dengan rata-rata kelas adalah 67,09. Hasil observasi keaktifan siswa, 
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Setelah diamati dan dicatat keaktifan siswa oleh pengamat (peneliti) diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Keaktifan Siswa Pra Siklus 

 
NO 

 
Komponen 

Jumlah Skala penilaian 

Siswa % A B C D E 

1 Kehadiran siswa 24 100 √     

2 Bertanya pada guru tentang materi yang belum 
jelas 

14 52,89    √  

3 Berusaha menjawab pertanyaan guru 8 30    √  

4 Berani mengemukakan 5 26,95     √ 

 pendapat/gagasan        

Rata-rata persentase 46,79%      

Kategori kurang aktif      

 

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa pada Pra Siklus nilai rata- rata keaktifan 

siswa hanya 46,79% dan dikategorikan kurang aktif. Dari hasil pengamatan tersebut peneliti 

harus memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. 

Hasil observasi kegiatan guru 

Pengamatan dilakukan pada kegitan guru, setelah diamati dan dicatat oleh 

pengamat, ternyata masih banyak kelemahan dan kekurangan pada kemampuan dan kinerja 

guru sosial melaksanakan pembelajaran. Sosial kegiatan pembelajaran pada siklus I ini, 

diperoleh data bahwa nilai rata-rata kinerja guru 72,2 dan dikategorikan baik. Untuk itu 

peneliti akan memperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut dalam siklus berikutnya. 

Hasil refleksi 

Setelah melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, 

selanjutnya diadakan refleksi atas segala tindakan yang telah dilakukan pada siklus I 

diperoleh hasil refleksi sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pengamatan, sosial mengawali proses pembelajaran semua siswa 

mengikuti pembelajaran sampai selesai. Pada saat guru melakukan tanya jawab 

sebagian besar siswa masih ragu-ragu untuk mengacungkan tangan dan menjawab 

pertanyaan pada saat apersepsi karena 46,79% kurang aktif. Selain itu, kondisi kelas 

masih kurang interaktif, kurang komunikatif, dan masih sebagian yang belum 

menguasai materi pembelajaran. 

2) Pada siklus I diperoleh hasil belajar dengan nilai rata-rata 61,41 dan ketuntasan 

belajar sebesar 58,98%. Dengan melihat ketuntasan belajar kelas hanya 58,98%, 

artinya ketuntasan kelas belum mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 75%. 

Keadaan seperti yang tersebut di atas akan menjadi perhatian penulis,  terutama yang 

masih mendapat nilai di bawah 60. 

Hasil Penelitian Siklus I 

Dikarenakan penulis merasa kurang puas atas hasil yang diperoleh pada kegiatan 

pembelajaran siklus I, kemudian direncanakan perbaikan pembelajaran siklus II, Pada 

pelaksanaan Siklus II diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Hasil tes, Hasil implementasi tindakan siklus II, diperoleh data sebagaimana disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Nilai Evaluasi Pra Siklus I 

Uraian Frekuensi Prosentase Jumlah Nilai 

Tuntas 19 76,92% 1330 

Tidak tuntas 5 23,08% 460 

Jumlah 24 100% 1755 

Rata-rata 73.125 

Kategori Baik 

 

Dari hasil evaluasi pada Siklus I terhadap 24 siswa diperoleh data seperti pada tabel 

di atas, nilai terendah adalah 55 dan tertinggi 95. Keadaan kegiatan perbaikan Pra Siklus I 

siswa yang tuntas sebanyak 19 orang (76,92%), sedangkan siswa yang belum tuntas 

sebanyak 5 orang (23,08%), dengan rata-rata kelas adalah 74,48. Dari data tersebut dapat 

dilihat rata-rata kelas mengalami kenaikan dari Pra Siklus, namun pembelajaran pada Pra 

Siklus I ini belum berhasil. 

Hasil observasi keaktifan siswa 

Setelah diamati dan dicatat keaktifan siswa oleh pengamat (peneliti) diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Keaktifan Siswa Pra Siklus I 

NO Komponen 

Jumlah Skala penilaian 

Siswa % A B C D E 

1 Kehadiran siswa 
24 100 

√     

2 Bertanya pada guru tentang materi 
yang belum jelas 

16 61,03 

  √   

3 Berusaha menjawab pertanyaan guru 
18 68,15 

  √   

4 Berani mengemukakan 
pendapat/gagas an  

7 
 

23,95 

    √ 

Rata-rata persentase 71,28      

Kategori cukup      

  

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa pada Siklus I ini nilai rata-rata keaktifan 

siswa sudah sedikit mengalami peningkatan yaitu 46,79% (kurang aktif) menjadi 51,28% 

(kurang aktif), belum memenuhi indikator keberhasilan. 
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Hasil Penelitian Siklus II 

Pada pelaksanaan siklus II ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I pada pelaksanaan siklus II ini diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Nilai Evaluasi Pra Siklus 

Uraian Frekuensi Prosentase Jumlah Nilai 

Tuntas 22 94,87% 2955 

Tidak tuntas 2 5,13% 120 

Jumlah 24 100% 3075 

Rata-rata 78,84 

Kategori Baik 

 

Dari hasil evaluasi pada Pra Siklus II terhadap 24 siswa diperoleh data yang tuntas 

sebanyak 22 orang (94,87%), sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 2 orang 

(5,13%), dengan rata-rata kelas adalah 78,84. Dari data tersebut dapat dilihat rata-rata 

kelas mengalami kenaikan. 

Pembahasan 

Peneliti bersama guru mendiskusikan hasil pengamatan pada setiap siklus dan 

diperoleh data seperti pada tabel berikut. 

Tabel 5.0 Rekapitulasi Keaktifan Siswa pada Pra Siklus, I, II 

 
NO 

 
Komponen 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

F % F % F % 

1 Kehadiran siswa 24 100 39 100 39 100 

2 Bertanya pada guru tentang materi yang 
belum jelas 

 
14 

55,89  
16 

41,03  
25 

 
64,1 

3 Berusaha menjawab pertanyaan guru  
13 

53,33  
18 

46,15  
31 

79,49 

4 Berani mengemukakan pendapat/gagasan  
7 

29,94  
7 

17,95  
19 

48,72 

Rata-rata persentase 66,79 71,28 78,07 

Kategori kurang aktif Kurang aktif Aktif 

 

Pada awal pembelajaran Pra Siklus, rata-rata keaktifan siswa sebesar 46,79% 

(kurang aktif). Pada Siklus I, keaktifan mengalami peningkatan yaitu 51,28%. Pada siklus II, 

tingkat ketuntasan siswa menjadi naik menjadi 73,07%. Ini berarti bahwa untuk keaktifan 



Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Metode Demonstrasi  
(Kesterlina Silaban) 

 

66 

 

siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu rata-rata ≥ 70%. 

Setelah akhir proses pembelajaran pada setiap siklus, guru mengadakan post tes, 

dengan hasil seperti pada tabel berikut: 

Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa pada Pra Siklus, I dan II 

 
Uraian 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

F % F % F % 

Tuntas 22 58,98 30 76,92 37 94,87 

Tidak tuntas 2 41,02 9 23,08 2 5,13 

Jumlah 24 100 39 100 39 100 

Rata2 67.08 73.125 78,84 

 

Dari hasil tindakan pada tabel di atas menunjukkan siklus I yaitu nilai rata-rata 

67.08 ketuntasan kelas 58,98%. Nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 70,90 nilai 

ketuntasan kelas sebesar  73.125%. Sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata kelas sebesar 

78,84 dan nilai ketuntasan kelas sebesar 94,87%. Ini berarti penelitian ini sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar siswa ≥ 75%.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas di kelas Kelas VI SD Negeri 

173398 Dolok Sanggul Kec. Doloksanggul Kab.Humbanghasundutan Tahun pelajaran 

2020/2021 dapat disimpulkan: 

Metode demonstrasi mempunyai pengaruh positif meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran IPS siswa pada pra siklus (67.08%) dikategorikan kurang aktif pada 

siklus I (73.125%) mengalami kenaikan pada siklus II mengalami peningkatan dengan 

kategori aktif (78,84%). Rata-rata kelas pada siklus I dikategorikan cukup (66,41%) pada 

siklus II mengalami peningkatan angka rata-rata kelas dengan kategori baik (70,76%) 

sedangkan pada Pra Siklus II rata-rata kelas juga dikategorikan baik (78,84%). Penggunaan 

metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

khususnya materi pokok materi eksport import barang. 

Saran 

Guru selalu memberikan latihan secara kontiniu dan perlu berkolaborasi dengan 

bimbingan seperlunya untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran siswa. 

Untuk mengaktifkan guru, kepala sekolah perlu melakukan pelatihan dan workshop secara 

terus menerus dengan diberi umpan balik. Meningkatkan sinergi selalu kerja kolaborasi 

sesama guru. Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan baik dengan guru agar 

proses belajar mengajar terasa nyaman dan menyenangkan namun harus lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas disertai minat belajar yang tinggi agar tercapai prestasi 

belajar yang meningkat secara signifikan. 
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