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ABSTRAK 

Lisra. 2022. Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Metode 

Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kecamatan 

Bontoala kota Makassar. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 

dibimbing oleh Haerul Syam dan Andi Mulawakkan Firdaus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 

dengan menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala di Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 

dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Instrumen penelitian yang digunakan tes hasil 

belajar dan lembar observasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV dengan 

jumlah 29 siswa terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Adapun 

pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik : tes dan observasi. Penelitian ini 

dianalisis menggunakan analisis data kuantitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas 

siswa, yaitu pada siklus I aktivitas siswa adalah 79,54% mengalami peningkatan 

pada siklus II yaitu 89,77 %. Pada siklus I hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-

rata 68,27 dengan ketuntasan belajar 65 %. Pada siklus II nilai rata-rata menjadi 

77,58 dengan ketuntasan belajar 93 %. Dengan demikin, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kecamatan Bontoala Kota 

Makassar. 

 

Kata kunci : Metode demonstrasi, Matematika, hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan penopang dalam meningkatkan sumber daya 

manusia untuk membangun suatu bangsa. Karena itu meningkatkan sumber 

daya manusia dibutuhkan perbaikan mutu pendidikan. Di Indonesia mutu 

pendidikan belum begitu baik. 

Masalah pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

(UU) No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 

dengan jelas mengatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab”. 

Berdasarkan UU di atas dalam proses belajar mengajar dibutuhkan 

seorang pendidik yang mampu dan berkualitas serta diharapkan dapat 

mengarahkan anak didik menjadi generasi yang kita harapkan sesuai dengan 

tujuan dan cita-cita bangsa. Untuk itu guru tidak hanya cukup menyampaikan 

materi pelajaran semata, akan tetapi guru juga harus menciptakan suasana 

belajar yang baik juga mempertimbangkan pemakaian model dalam mengajar 

yang sesuai dengan materi pelajaran dan sesuai pula dengan keadaan siswa. 

Salah satu masalah yang dihadapi guru dalam menyelenggarakan pelajaran 

1 
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adalah bagaimana menimbulkan aktivitas dan keaktifan dalam diri siswa 

untuk dapat belajar secara efektif. 

Salah satu materi pelajaran yang merupakan materi dasar dan penting di 

setiap jenjang pendidikan adalah matematika. Hal ini disebabkan karena matematika 

merupakan sarana berpikir yang logis, analisis, dan sistematis sehingga matematika 

dapat menunjang materi pelajaran yang lainnya. Mengingat peranan matematika 

yang begitu penting, maka pembelajaran matematika di setiap jenjang pendidikan 

diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal. 

Kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia dan siswa pada 

khususnya menganggap bahwa matematika adalah ilmu yang tidak mudah. Fakta 

telah menunjukkan bahwa matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan 

menegangkan sehingga sebagian besar siswa menganggapnya sebagai momok di 

sekolah. Pandangan demikian itulah yang menyebabkan sebagian siswa tidak 

berminat mempelajari matematika yang akhirnya berimplikasi pada rendahnya hasil 

belajar matematika mereka.   

Belajar matematika pada sebagian siswa mungkin sedikit menyulitkan, 

anggapan ini tentu saja tidak datang dengan sendirinya namun berasal dari 

pengalaman belajar matematika di sekolah. Matematika adalah mata pelajaran 

berhitung yang mengharuskan siswa untuk berfikir abstrak, teliti, cermat, fokus, dan 

mampu memahami keadaan lingkungan sekitar, Sehingga siswa mengangap 

matematika adalah pelajaran yang sulit. Penekanan pembelajaran matematika tidak 

hanya untuk melatih kemampuan siswa dalam berhitung dan menghafal rumus-

rumus saja, tetapi pemahaman konsep yang disesuaikan dengan tingkat berfikir siswa 

sangat penting dapat memecahkan masalah matematika maupun masalah yang 
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berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya hasil belajar dan 

pemahaman konsep siswa masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari kesulitan 

siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

Untuk mengatasi hal tersebut di atas berbagai upaya telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, 

khususnya Matematika tergantung dari beberapa faktor, antara lain siswa itu sendiri, 

materi pelajaran, guru dan orang tua, strategi belajar mengajar yang disiapkan oleh 

guru, paling tidak guru harus menguasai materi yang diajarkan dan terampil dalam 

mengajarkannya. Dalam menyiapkan materi pelajaran sampai pada saat 

pelaksanaannya, guru harus selektif menentukan strategi belajar mengajar yang akan 

diterapkan. Hal ini tergantung dari pendekatan metode yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar.  

Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dengan guru kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala, guru belum menerapkan metode demonstrasi dalam 

proses pembelajaran. Kurang menariknya pembelajaran di kelas juga menyebabkan 

banyaknya siswa asik bermain sendiri, berjalan-jalan, berbicara  dengan teman, dan 

tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi pelajaran. Selain itu, selama 

proses pembelajaran yang berlangsung siswa kurang memperhatikan penjelasan 

guru, sehingga saat guru memberikan tugas siswa kurang antusias untuk 

mengerjakan, siswa kurang aktif dan kurang berani untuk mengungkapkan 

pendapatnya dan mengajukan pertanyaan. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran 

menjadi monoton sehingga siswa merasa jenuh.  Dan dampak dari hal inilah yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. 
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Pada proses pembelajaran juga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran 

matematika. Salah satu penyebab siswa kurang aktif ialah guru masih mengunakan 

metode pembelajaran yang konvensional dimana guru menjadi pusat pembelajaran 

dan siswa hanya menerima informasi yang membuat siswa bosan dan kurang 

menarik pada pembelajaran matematika. Sehingga, pengertian siswa tentang konsep 

sangat lemah yang menyebabkan banyak siswa yang mengalami kesulitan 

memahami pembelajaran matematika. 

Muthmainah (2013) disini di jelaskan bahwa dengan menggunakan metode 

demonstrasi dalam proses belajar mengajar siswa dapat  menerima pelajaran 

dengan lebih berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan 

baik dan sempurna. Dan sistem tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penelitian ini         adalah tes, dokumentasi, dan observasi. 

Wahyu (2015) disini di jelaskan bahwa dengan menggunakan metode 

demonstrasi dalam proses belajar mengajar siswa dapat menjadikan siswa 

memahami bahan pelajaran yang lebih konkret. 

Hartati (2010) disini dijelaskan bahwa untuk pelajaran matematika sebelum 

pelaksanaan tindakan kelas, teridentifikai bahwa siswa kurang memperhatikan dalam 

pembelajaran matematika, siswa cepat bosan dan sering berbicara dengan teman 

sebangku, karena kurangnya metode yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran, 

guru hanya menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab.  

Mulyati (2012) perbedaan dengan penelitian ini hanya kelas dan materi 

pembelajaran saja, karena metode, hasil belajar, dan mata pelajarannya pun sama 

yaitu matematika.  
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Suwanto (2012) dalam penelitian ini pemanfaatan media gambar melalui 

metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar sebab dalam penggunaan 

metode ini siswa merasa tidak bosan dan dapat memperhatikan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Matematika Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 

Bontoala? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah : 

Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan 

metode demonstrasi pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, penelitian ini sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran sehingga dapat menunjang tercapainya kualitas pembelajaran sesuai 

dengan harapan khususnya di SD Muhammadiyah 1 Bontoala. 
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2. Bagi guru, khususnya guru matematika, dapat menjadi masukan bagi para guru 

untuk mnendorong meningkatkan kualitas sistem pembelajaran di kelas agar dapat 

memacu serta memberikan motivasi dan semangat pada siswa dalam belajar, 

khususnya pelajaran matematika. 

3. Bagi siswa, hasil penelitian ini sangat bermanfaat utamanya bagi siswa yang 

memiliki kemampuan kurang, minat, motivasi, dan semangat yang rendah dalam 

belajar matematika. 

4. Bagi peneliti, ialah sebagai uji coba atau dapat memberikan gambaran-gambaran 

yang jelas dan memahami tentang keadaan sistem pembelajaran di sekolah yang 

dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan ide-ide dalam rangka perbaikan 

pembelajaran kelak jika menjadi seorang guru. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Belajar 

Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari 

atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan 

aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan 

demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila 

intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Sebaliknya 

meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika keaktifan jasmaniah dan 

mentalnya rendah berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami 

bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. 

Ada beberapa pengertian lain tentang belajar baik dilihat dari arti luas 

maupun sempit. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 

psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Sedangkan arti sempit, 

belajar dimaksudkan sebagai penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan 

sebagai kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. (Hamalik, 2008: 21-

22). Belajar dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan dibantu atau 

dengan tanpa bantuan orang lain. 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan sekitar sedangkan Burton, merumuskan pengertian belajar 

sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 

individu dengan individu dan individu dengan linkungannya sehingga mampu 

mereka berinteraksi dengan lingkungannya. (Isriani, 2013: 6). 

7 
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Belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku, Travers a 

(2013) sedangkan menurut Sadjana (2013) belajar adalah suatu proses yang ditandai 

dengn adanya perubahan pada diri seseorang. 

Menurut Gagne (2013) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses 

perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti 

sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan 

kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance (kinerja). 

Dimyanti dan Mudjiono (1999) Pengertian belajar menurut adalah interaksi 

antara keadaan internal dan proses kognitif siswa dengan stimulus dari lingkungan. 

Proses kognitif tersebut terdiri dari informasi verbal, keterampilan, intelektual, 

keterampilan motoric, sikap dan siasat kognitif. 

Usman (1993) berpendapat belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri 

individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu 

dengan lingkungannya sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. 

Purwanto (1995) berpendapat belajar merupakan perubahan yang terjadi 

melalui latihan atau pengalaman, dalam arti perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. 

Surjadi (1983) berpendapat bahwa belajar harus menghasilkan perubahan 

tingkah laku. Hasil tersebut dapat berupa : Pengetahuan, Keterampilan, (dari tidak 

dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan), serta nilai dan sikap (dari tidak 

dapat berlaku sopan sampai mengetahui, memahami, menguasai, dan dapat 

bertingkah laku sopan). Belajar akan berlangsung dengan baik apabila perubahan-

perubahan berikut terjadi :  
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(1) penambahan informasi,  

(2) mengembangkan atau meningkatkan pengertian,  

(3) penerimaan sikap-sikap baru,  

(4) mengerjakan sesuatu dengan apa yang telah dipelajari. 

Oleh sebab itu, belajar adalah proses perubahan perilaku atau pribadi 

seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Belajar adalah proses 

mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah suatu 

proses yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai 

pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu yang 

dipelajari. Apabila kita bicara tentang belajar, maka kita bicara tentang cara 

mengubah tingkah laku seseorang atau individu melalui berbagai pengalaman yang 

ditempuhnya. 

Tokoh psikologi belajar memiliki persepsi dan penekanan tersendiri tentang 

hakikat belajar dan proses ke arah perubahan sebagai hasil belajar. Berikut ini adalah 

beberapa kelompok teori yang memberikan pandangan khusus tentang belajar: 

a. Behaviorisme, teori ini meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh 

kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu 

kepadanya. Behaviorisme menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, 

dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat 

dilihat. 

b. Kognitivisme, merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai  

pembahasan juga sering disebut model kognitif. Menurut teori belajar ini tingkah 

laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang 
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berhubungan dengan tujuan. Oleh karena itu, teori ini memandang bahwa belajar 

itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. 

c. Teori Belajar Psikologi Sosial, menurut teori ini proses belajar bukanlah proses 

yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melalui interaksi. 

d. Teori Belajar Gagne, yaitu teori belajar yang merupakan perpaduan antara 

behaviorisme dan kognitivisme. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara 

alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertantu. Yaitu kondisi internal 

yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari, 

kemudian kondisi eksternal yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja 

diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar. 

e. Teori Fitrah, pada dasarnya peserta didik lahir telah membawa bakat dan potensi-

potensi yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Potensi-potensi tersebut 

pada hakikatnya yang akan dapat berkembang dalam diri seorang anak. Artinya 

adalah, teori fitrah dalam pendidikan Islam memandang seorang anak akan dapat 

mengembangkan potensi-potensi baik yang telah dibawanya sejak lahir melalui 

pendidikan/ belajar. 

Terkait dengan teori behaviorisme, kognitivisme, teori belajar psiko sosial, 

teori gagne serta yang terakhir adalah teori fitrah yang disesuaikan dengan 

pendidikan Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman, yang pada mulanya seorang 

anak tidak dibekali dengan potensi fitrah, kemudian dengan terjadinya proses 

belajar maka seorang anak berubah tingkah laku dan pemahamannya semakin 

bertambah. 
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2.   Hasil Belajar 

  Hasil belajar dapat dipahami dari dua kata yang membentuknya, yaitu 

“hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjuk pada suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional. (Purwanto 2009: 44). Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap, (Abdulrahman, 2009).  Hasil belajar adalah suatu perubahan perilaku yang 

terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan, 

(Purwanto, 2009). 

  Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecekapan-kecekapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan 

hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun ketrampilan motorik. 

Hampir sebagian besar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan seseorang 

merupakan hasil belajar, (Sukmadinata, 2009). 

  Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa yang telah mengikuti 

proses belajar mengajar. Hasil pada dasarnyam merupakan sesuatu yang diperoleh 

dari suatu aktivitas, sedangkan belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan 

perubahan pada individu, yakni perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuannya, 

keterampilannya maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

tidak mengerti menjadi mengerti, dari ragu-ragu menjadi yakin dan tidak sopan 

menjadi sopan. Jika perubahan tingkah laku adalah tujuan yang ingin dicapai dari 

aktivitas belajar, maka perubahan tingkah laku itulah yang menjadi salah satu 
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indikator yang dijadikan untuk mengetahui kemajuan individu (siswa) yang telah 

diperoleh di sekolah, (Ramlah, 2010). 

  Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar dari sisi guru. Tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak 

proses belajar, (Dimyati, 2006). 

  Hasil belajar menurut Anni (2004) merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar menurut 

Sudjana (1990) adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni 

: informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. 

Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan 

kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu : 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, (Sudjana, 1990). Menurut Rifa’I dan Anni (2009) 

hasil belajar belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. 

  Menurut Purwanto (1989) menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu 

yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang tengah diberikan kepada siswa 

dalam waktu tertentu. Hamalik (2003: 160) hasil belajar siswa meliputi tiga aspek, 

yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, (1) Aspek kognitif, aspek kognitif 

yang meliputi pengetahuan, pemahman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

(2) Aspek afektif, aspek afektif yang meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian, dan 

penentuan sikap, organisasi, dn pembentukan pola hidup. (3) Aspek psikomotorik, 
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aspek psikomotorik yang meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, gerakan komplek, gerakan penyesuaian dan kreativitas. 

  Suharsimi (1993) hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah siswa menerima pengalaman belajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : 

1. Faktor dari dalam diri siswa 

a. Faktor Biologis, yang termasuk faktor biologis adalah usia, kematangan, dan 

kesehatan. 

b. Faktor Psikologis, adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat, dan 

kebiasaan belajar. 

2. Faktor yang bersumber dari luar siswa yang belajar. Faktor dari luar diri siswa juga 

diklarifikasikan menjadi 2 yaitu : 

a. Faktor manusia (Human). 

b. Faktor non manusia  (alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik). 

Dalam proses memperoleh hasil belajar yang baik diperlukan strategi dan 

metode pembelajaran yang tepat artinya yang sesuai dengan kondisi dan keadaan 

kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga apa yang telah ditargetkan dalam 

hasil belajar bisa tercapai. Menurut Sani (2019) hasil belajar adalah perubahan 

perilaku atau kompetensi (sikap, pengetahuan, keterampilan). 

Menurut Hermawan (2008) jenis-jenis hasil belajar sebagai berikut : 

a. Kognitip Hasil belajar kognitip mengacu pada hasil belajar yang berkenaan dengan 

pengembangan kemampuan otak dan penalaran siswa. Menurut Bloom domain 

kognitip ini memiliki enam tingkatan yaitu ingatan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 
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b. Afektif Hasil belajar afektif mengacu pada sikap dan nilai yang diharapkan 

dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Bloom mengemukakan lima 

tingkatan hasil belajar afektif yaitu menerima, menanggapi, menghargai, mengatur 

diri, menjadikan pola hidup. 

c. Psikomotorik Hasil belajar psikomotorik mengacu pada kemampuan bertindak. 

Hasil belajar psikomotorik terdiri atas lima tingkatan yaitu persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan kompleks. 

Menurut Abdulrahman (2009) hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh  

anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap. Gagne dan Briggs (Suprihatiningrum, 2017) hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimilki siswa sebagai akibat perbuata belajar dan dapat 

diamati melalui penampilan siswa (learner’s performance). 

Jadi dari pengertian beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu kemampuan atau keberhasilan yang diperoleh peserta didik setelah 

melewati proses belajar.  Biasanya hasil dari proses belajar tersebut adalah berupa 

kemampuan intelektual, sikap dan keterampilan yang dituang dalam bentuk nilai. 

Setelah memahami pengertian dari hasil belajar seperti yang telah diuraikan di 

atas, selanjutnya kita juga perlu memahami tentang pengertian matematika.  

Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola 

dan struktur, perubahan dan ruang. Secara informal, dapat pula di sebut sebagai ilmu 

bilangan dan angka. Dalam pandangan formalis, matematika adalah penelaahan 

struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma dengan menggunakan logika 

simbolik dan notasi. 
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Menurut Paling, ide manusia tentang matematika berbeda-beda tergantung pada 

pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa 

matematika hanya perhitungan yang mencakup tambah, kurang, kali, dan bagi. Tetapi 

adapula yang melibatkan topik-topik seperti aljabar, geometri, dan trigonometri. 

Paling mengemukakan bahwa matematika adalah suatu cara untuk menemukan 

jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia, suatu cara menggunakan informasi, 

menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan 

tentang menghitung dan yang paling adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri 

dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan, (Abdurrahman, 2003). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika 

siswa adalah kemampuan yang dimiliki siswa terhadap pelajaran matematika yang 

diperoleh dari pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan selama proses belajar 

mengajar yang menggambarkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

matematika yang dapat dilihat dari nilai matematika dan kemampuannnya dalam 

memecahkan masalah-masalah matematika. 

3. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan 

untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan sesuatu proses atau 

cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan mata pelajaran. 

Metode ini juga dapat diartikan sebagai metode mengajar dengan menggunakan 

alat peragaan (meragakan), untuk memperjelas suatu pengertian, atau untuk 

memperlihatkan bagaimana untuk melakukan dan jalannya suatu proses pembuatan 

tertentu kepada siswa. 
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Metode Demonstrasi Merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif 

karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan 

fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu 

proses, situasi,atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar tiruan. 

Menurut Syagala (2005) metode demonstrasi adalah petunjuk tentang proses 

terjadinya peristiwa atau benda pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar 

dapat diketahui dan dipahami oleh pesrta didik secara nyata. Sebagai metode 

penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun 

dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar memperhatikan, tetapi 

demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. 

Menurut Winatapura (2005) karakteristik metode demonstrasi adalah sebagai 

berikut: 1) mempertunjukkan objek sebenarnya. (2) ada proses peniruan. (3) ada alat 

bantu yang digunakan. (4) memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan 

seluruh siswa aktif. (5) dapat guru siswa yang melakukannya. 

Menurut Sumiati, dkk (2009) demonstrasi berarti pertunjukan atau peragaan. 

Dalam pembelajaran menggunakan metode demonstrasi dilakukan pertunjukan 

sesuatu proses, berkenaan dengan materi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan baik 

oleh guru maupun orang luar yang diundang ke kelas. Proses yang didemonstrasikan 

diambil dari objek yang sebenarnya. 

Fathurrohman, dkk (2010) mengatakan bahwa metode demonstrasi adalah 

metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan 

melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media 

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. 
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Metode demonstrasi menurut Nizbah (2006) adalah proses terjadinya peristiwa 

pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami 

oleh peserta didik. Metode demonstrasi dalam penelitian adalah cara yang 

diimplementasikan guru dalam pembelajaran dengan menunjukkan teknik 

menyederhanakan berbagai bentuk pecahan untuk membantu meningkatkan hasil 

peserta didik dalam belajar matematika. 

Sudjana (2005) menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik pada hakekatnya 

adalah tingkah laku dan sebagai umpan balik dalam upaya memperbaiki proses belajar 

mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Djamarah (1996) mengungkapkan hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

aktifitas dalam belajar. 

Metode Demonstrasi dan Drill memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun 

kelebihannya yaitu menambah aktivitas belajar siswa karena mereka turut melakukan 

kegiatan peragaan, menghemat waktu belajar di kelas, menjadikan hasil belajar yang 

lebih mantap dan permanent, membantu siswa dalam mengejar ketertinggalan 

penguasaan atas materi pelajaran, khususnya yang didemonstrasikan itu, 

membangkitkan minat dan aktivitas belajar siswa dan pemahaman yang lebih tepat 

dan jelas. 

Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu metode ini memerlukan 

keterampilan pengajar secara khusus karena tanpa ditunjang dengan hal itu 

pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif, fasilitas seperti peralatan, tempat dan 

biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik, demonstrasi memerlukan 
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kesiapan dan perencanaan yang matang disamping memerlukan waktu yang cukup 

panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. 

Menurut Sumiati, dkk (2009) langkah-langkah dalam melakukan metode 

demonstrasi : 

a) Merumuskn tujuan yang jelas tentang kemampuan apa yang akan dicapai siswa. 

b) Mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. 

c) Memeriksa apakah semua peralatan itu dalam keadaan berfungsi atau tidak. 

d) Menetapkan langkah-langkah pelaksanaan agar efisien. 

e) Memperhitungkan/menetapkan aloksi waktu. 

f) Mengatur tata ruang yang memungkinkan seluruh siswa dapat memperhatikan 

pelaksanaan demonstrasi. 

g) Menetapkan kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan, seperti apakah perlu 

memberi penjelasan panjang lebar sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman 

luas. Apakah siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 

Menurut Hasibun dan Mujiono (1993) langkah-langkah metode 

pembelajaran demonstrasi adalah sebagai berikut : 

a) Merumuskan dengan jelas kecakapan dan atau keterampilan apa yang diharapkan 

dicapai oleh siswa sesudah demonstrasi itu dilakukan. 

b) Mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, apakah metode itu wajar 

dipergunakan, dan apakah ia merupakan metode yang paling efektif untuk 

mencapai tujuan yang dirumuskan. 

c) Alat-alat yang diperlukan untuk demonstrasi itu bisa di dapatkan dengan mudah, 

dan suda dicoba terlebih dahulu supaya waktu diadakan demonstrasi tidak gagal. 

d) Jumlah siswa memungkinkan untuk diadakan demonstrasi yang jelas. 
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e) Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah yang akan dilaksanakan, sebaiknya 

sebelum demonstrasi dilakukan, sudah dicoba terlebih dahulu supaya tidak gagal 

pada waktunya. 

f) Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan, apakah tersedia waktu untuk memberi 

kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan komentar 

selama dan sesudah demonstrasi. 

g) Menetapkan rencana untuk menilai kemajuan siswa. Sering perlu diadakan diskusi 

sesudah demonstrasi berlangsung atau siswa mencoba melakukan demonstrasi. 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2006) langkah-langkah pelaksanaan 

metode demonstrasi sebagai berikut : 

a. Tahap perencanaan merupakan kegiatan sebelum melaksanakan metode 

demonstrasi. Tahap perencanaan meliputi : 

 Merumuskan hal-hal atau keterampilan apa yang akan diperoleh/dicari siswa. 

 Mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, apakah metode tersebut wajar 

dipergunakan, dan apakah ia merupakan metode yang paling efektif untuk 

mencapai tujuan yang dirumuskan. 

 Mempertimbangkan dan menggunkan metode lainnya dalam pembelajaran. 

 Mempertimbangkan alat dan bahan yang digunakan apakah dapat diperoleh di 

lingkungan sekitar dan apakah layak digunakan. 

 Menetukan waktu, alat dan bahan, dan langkah-langkah kegiatan. 

 Mencoba terlebih dahulu demonstrasi tersebut sebelum dilakukan saat 

pembelajaran. 

b. Tahap pelakanaan adalah kegiatan melaksanakan metode demonstrasi pada 

pembelajaran. Tahap pelaksanaan meliputi : 
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 Memberikan langkah-langkah kegiatan kepada siswa. 

 Alat dan bahan sudah ada di depan meja sebelum siswa masuk kelas dan 

disusun menurut urut-urutannya. 

 Disediakan alat cadangan. Hal ini berguna apabila alat yang dipakai rusak atau 

tiak layak. 

 Guru mengusahakan siswa dapat berpartisipasi aktif. 

 Mengusahakan semua siswa dapat melihat demonstrasi tersebut (apabila 

demonstrasi tersebut diakukan oleh guru, beberapa siswa atau orang yang 

ditunjuk). 

 Guru tidak boleh menggerutu/marah apabila percobaan tidak berhasil. 

 Mencatat hasil percobaan. 

 Guru memberikan peranyaan kepada siswa seputar demonstrasi yang 

dilakukan, baik oleh guru, siswa atau orang yang ditunjuk untuk melakukan 

demonstrasi. 

 Guru menekankan kepada pemahaman siswa. Apabila siswa gagal melakukan 

percobaan yang didemonstrasikan, guru membimbing siswa tersebut 

melakukannya lagi sampai berhasil. 

 Interaksi guru dan siswa tidak kaku. 

c. Kriteria terakhir adalah tahap evaluasi.  

Tahap evaluasi adalah tahap dimana guru menilai kegiatan demonstrasi 

yang dilakukannya apakah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tidak. 

Hal/kriteria ini dapat dilakukan dengan cara guru melakukan Tanya-jawab kepada 

siswa tentang hal-hal yang diperoleh selama demonstrasi. Guru juga dapat 
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melakukan diskusi dengan siswa. Guru juga dapat memberikan soal evaluasi 

mengenai demonstrasi/percobaan yang dilakukan kepada siswa. 

Menurut Abimayu (2009) tujuan digunakannya metode demonstrasi 

adalah : 

(1)  mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dikuasai oleh siswa.  

(2)  mengkongkritkan atau penjelasan kepada siswa.  

(3)  mengembangkan kemampuan pengamatan kepada siswa secara 

bersama-sama.  

Adapun alasan digunakannya metode demonstrasi adalah :  

1. tidak semua topic dapat dijelaskan secara gambling dan konkrit melalui 

penjelasan atau diskusi. 

2. karena tujuan dan sifat materi pelajaran yang menuntut dilakukan peragaan 

berupa demonstrasi. 

3. tipe belajar siswa yang berbeda-beda, ada yang kuat visual, tetpi lemah dalam 

auditif dan motoric, ataupun sebaliknya. 

4. memudahkan mengajarkan suatu proses atau cara kerja. 

5. sesuai dengan langkah perkembangan kognitif siswa yang masih dalam fase 

operasional konkrit. 

Menurut Abimayu (2009) kelebihan dan kelemahan metode demonstarsi 

adalah : 

1) Kelebihan metode demonstrasi 

 Pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkrit sehingga tidak terjadi 

verbalisme. 
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 Siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang 

didemonstrasikan itu. 

 Proses pembelajaran akan sangat menarik, sebab siswa tidak akan hanya 

mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 

 Siswa akan lebih aktif mengamati dan tertarik untuk mencobanya sendiri. 

2) Kelemahan metode demonstrasi 

 Tidak semua guru dapat melakukan demonstrasi dengan baik. 

 Terbatasnya sumber belajar, alat pelajar, media pembelajaran, situasi yang 

sering tidak mudah diatur dan terbatasnya waktu. 

 Demonstrasi memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan 

metode ceramah dan Tanya jawab. 

 Metode demonstrasi memerlukan persiapan demonstrasi dengan sebaik 

mungkin. 

Kelebihan dan Kelemahan Metode Demonstrasi 

Metode ini memiliki kelebihan sebagai berikut : 

a. Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari karena 

siswa disuruh langsung mempraktikkan bahan pelajaran yang dijelaskan 

b. Proses pembelajaran akan lebih menarik karena siswa tak hanya mendengar, tetapi 

juga melihat peristiwa yang terjadi. 

c. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk 

membandingkn antara teori dan kenyataan dengan demikian siswa akan lebih 

meyakini kebenaran materi pembelajaran. 

 Walaupun demikian baiknya metode ini masih ada pula kelemahan 



23 
 

 
 

yang perlu diperhatikan ialah : 

a. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang karena tanpa 

persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan 

metode ini tidak efektif lagi. untuk menghasilkan pertunjukkan suatu proses 

tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu sehingga dapat 

memakan waktu yang cukup banyak. 

b. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan dan tempat memadai yang 

bearti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal. 

c. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru yang khusus 

sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih professional. 

 Menurut Abimayu (2009) ada beberapa cara dalam mengatasi kelemahan 

metode demonstrasi adalah : (1) guru harus terampil melakukan demonstrasi. (2) 

melengkapi sumber, alat dan media pembelajaran yang diperlukan untuk 

demonstrasi. (3) mengatur waktu sebaik mungkin. (4) membuat rancangan dan 

persiapan demonstrasi sebaik mungkin. 

4. Mata Pelajaran Matematika 

a. Pengertian Mata Pelajaran Matematika 

 Menurut BSNP, Matematika berhubungan dengan cara memahami 

konsep matematika dan mengaplikasikan konsep dalam pembelajaran matematika 

yang dapat menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk 

pribadi serta berpadu pada perkembangan IPTEK. Hal ini menunjukkan bahwa 

matematika sekolah tetap memiliki ciri-ciri yaitu memilkiki objek kejadian yang 

abstrak serta berpola pikir deduktif konsisten. 
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b. Tujuan Mata Pelajaran Matematika 

 Mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara  konsep, dan 

mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam 

memecahkan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti gagasan dan pernyataan. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang di peroleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol , tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

c. Materi Yang Diajarkan 

 Pecahan atau disebut  fraksi adalah istilah dalam matematika yang 

memiliki bentuk  
𝒂

𝒃
  dimana b ≠ 0. Dalam hal ini a merupakan pembilang dan b 

merupakan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah 

bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan 

pembilang dan penyebut akan memudahkan dalam operasi aritmatika sehingga 

tidak menghasilkan angka yang terlalu besar tetapi tetap mempunyai nilai yang 

sama. 

- Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa 

Contoh : 



25 
 

 
 

 
𝟐

𝟓
 + 𝟖

𝟓
 = 

𝟏𝟎

𝟓
 = 2 

 
𝟕

𝟖
 + 𝟓

𝟔
 = 𝟐𝟏

𝟐𝟒
 + 𝟐𝟎

𝟐𝟒
 = 𝟒𝟏

𝟐𝟒
 

 
𝟐

𝟗
 + 𝟓

𝟗
 + 𝟏𝟏

𝟗
 = 

𝟐+𝟓+𝟏𝟏

𝟗
 = 

𝟏𝟖

𝟗
 = 2 

 
𝟕

𝟖
 − 𝟑

𝟖
 = 

𝟒

𝟖
 = 

𝟏

𝟐
 

 
𝟗

𝟒
  − 

𝟕

𝟔
 − 

𝟓

𝟖
 =  

𝟓𝟒

𝟐𝟒
  − 

𝟐𝟖

𝟐𝟒
 − 

𝟏𝟓

𝟐𝟒
 = 

𝟓𝟒−𝟐𝟖−𝟏𝟓 

𝟐𝟒
 = 

𝟏𝟏

𝟐𝟒
 

- Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran 

 1 𝟐

𝟒
 + 

𝟏

𝟑
 = 

𝟔

𝟒
 + 

𝟏

𝟑
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𝟏𝟖
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𝟏𝟐
 = 1 

𝟏𝟎

𝟏𝟐
  = 1 

𝟓
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 3 
𝟑
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𝟐
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𝟔

𝟒
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𝟐𝟒
 − 

𝟑𝟔

𝟐𝟒
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𝟒𝟖

𝟐𝟒
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B. Penelitian Relevan 

1. Muthmainah (2013) penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran matematika. Disini di 

jelaskan bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi dalam proses 

belajar mengajar siswa dapat menerima pelajaran dengan lebih berkesan secara 

mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Dan 

sistem tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini         adalah tes, 

dokumentasi, dan observasi. 

2. Wahyu (2015) penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan Motivasi dan 

Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran matematika. Disini di jelaskan bahwa 

dengan menggunakan metode demonstrasi dalam proses belajar mengajar siswa 
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dapat menjadikan siswa memahami bahan pelajaran yang lebih konkret. 

3. Ikhsan (2011) hasil penelitian ini di dapat bahwa melalui metode pembelajaran 

demonstrasi, dimana guru sebagai pendahuluan, memberi pengertian dan 

landasan dari apa  yang akan didemonstrasika. Dan adapun sebaiknya dalam 

mendemonstrasikan pelajaran tersebbut guru harus lebih dulu 

mendemonstrasikan dengan sebaik-baiknya, baru diikuti siswa yang sesuai 

dengan petunjuk. Dengan menggunakan metode ini maka dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

4. Widagdo (2010) penerapan metode demonstrasi pada untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui metode demonstrasi yang penerapannya menggunakan 

kartu pecahan pada pokok bahasan bilangan pecahan dapat meningkatkan minat 

siswa dalam belajar matematika. 

C. Kerangka Pikir 

Keadaan siswa SD Muhammadiyah 1 Bontoala khususnya kelas IV dalam 

proses pembelajaran selama ini tingkat konsentrasinya kurang sehingga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tersebut. Dalam proses pembelajaran 

sebagian siswa sering sibuk sendiri, tidak memperhatikan guru pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. Sehingga akan berdampak bila diberi pertanyaan 

siswa tidak bisa menjawab dengan benar, disamping itu sebagian siswa malas 

mengerjakan bila diberi tugas. 

Melihat kondisi seperti ini maka seorang guru dituntut untuk melakukan 

berbagai upaya. Dalam upaya perbaikan pembelajaran guru merupakan salah satu 

pendukung, unsur pelaksana pendidikan mempunyai tanggungjawab sebagai 

pelaksana yang dituntut memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep 
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pembelajaran yang ideal dan efektif. Dalam upaya perbaikan pembelajaran guru 

tidak hanya membuat perangkat pembelajaran saja, tetapi yang lebih penting guru 

dituntut untuk memilih media, bahan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

akan berhasil ditandai dengan siswa mampu menguasai materi pelajaran yang 

dibuktikan lewat hasil nilai yang diperoleh oleh siswa. 

Dalam pembelajaran matematika terdapat beberapa model, metode, dan 

media yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi matematika 

dengan lebih efektif. Salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. 

Penggunaan metode demonstrasi ini sangat cocok digunakan dalam 

pembelajaran matematika sebab dapat membantu para peserta didik untuk mencari 

jawaban dan usaha sendiri berdasarkan fakta yang dilihat. 

Penerapan metode demonstrasi merupakan upaya guru dalam perbaikan 

belajar mengajar. Harapannya dengan menerapkan metode demonstrasi ini maka 

seorang siswa menjadi tertarik pada mata pelajaran matematika sehingga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Secara sistematis dapat digambarkan kerangka 

pemikirannya sebagai berikut: 
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       Skema Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1. Kerangka Berpikir 
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D. Hipotetis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu praduga yang belum tentu keberadaannya. Hal ini 

seperti dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa: “Hipotesis adalah dugaan yang 

mungkin benar atau mungkin salah. Ia akan ditolak jika faktanya menyangkal, dan 

hipotesis akan diterima jika fakta-fakta membuktikan kebenarannya”. 

Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian sampai 

terbukti melalui data-data yang terkumpul. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Penerapan metode demonstrasi dapat Meningkatkan Hasil Belajar dalam 

Pembelajaran matematika Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala. 

2. Penerapan metode demonstrasi dapat Meningkatkan motivasi Belajar dalam 

Pembelajaran matematika Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan guru yang 

dilakukan oleh siswa (Suharsimi Arikunto, dkk; 2006: 3).  

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Bontoala, 

Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel 

penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan, Suharsimi Arikunto (2007: 88). 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah semua siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala yang berjumlah 29 orang siswa yang terdiri dari 15 

orang siswa laki-laki dan 14 orang siswa perempuan. Kelas ini dipilih oleh 

peneliti karena tingkat keaktifan dan motivasi siswa di kelas masih sangat rendah 

sehingga mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa khususnya dalam mata 

pelajaran matematika. 
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C. Faktor yang Diselidiki 

1. Proses 

Dalam faktor proses ini terjadi interaksi antara guru dengan siswa serta antara 

siswa dengan siswa. Hal ini bermaksud agar proses belajar mengajar 

berlangsung secara efektif dan efisien dengan menerapkan metode demonstrasi. 

2. Hasil 

Dalam faktor hasil ini lebih mengarah pada hasil yang dicapai oleh siswa pada 

akhir penelitian. 

3. Siswa 

Dalam faktor ini, siswa masih banyak yang kurang memahami dan 

menyelesaikan soal matematika sehingga berpegaruh pada hasil belajarnya. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan 2 siklus, dimana setiap 

siklus dilaksanakan 2 kali kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah rencana 

tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan dimulai dari penemuan masalah yang terjadi pada 

proses pembelajaran dan kemudian merancang tindakan yang akan dilakukan. 

Adapun persiapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas IV. 

b. Menentukan pembatasan materi yang akan diberikan. 
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c. Menentukan alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati 

jalannya proses pembelajaran. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat 

serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

e. Mempersiapkan alat peraga dan bahan yang akan dipergunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

f. Setelah penyusunan rencana penelitian dan sebelum melakukan pelaksanaan 

siklus I, terlebih dahulu peneliti melakukan pelaksanaan pra tindakan, yaitu 

dengan melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa tanpa adanya 

proses tindakan yang bertujuan untuk mengetahui nilai dari hasil belajar 

siswa sebelum dilakukannya tindakan. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

 Pada tahap pelaksanaan tindakan guru melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah dirancang sebelumnya, yaitu melaksanakan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode demonstrasi. Langkah-langkah dalam 

proses pembelajarannya adalah sebagai berikut. 

a.  Kegiatan Awal 

1)  Guru memberi salam dan membuka pelajaran, siswa menjawab salam dari 

guru. 

2)  Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a dan dilanjutkan presensi. 

3) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kejadian-kejadian yang 

dialami siswa dengan materi yang akan dibahas, siswa menjawab 

pertanyaan guru. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa mendengarkan. 
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b. Kegiatan inti 

1) Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, demonstrasi 

menggunakan gambar-gambar, dan tanya jawab. 

2) Siswa menentukan pecahan biasa. 

3)Siswa dapat menentukan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan 

desimal. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Guru memberikan penekanan materi pelajaran. 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4) Siswa bersama guru membahas soal evaluasi. 

5) Guru menutup pelajaran. 

3.  Tahap Observasi 

   Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil penerapan penggunaan media pembelajaran dalam 

pelajaran matematika dengan berpedoman pada lembar observasi yang telah 

dipersiapkan sebelummnya. Pengamatan tersebut mencakup semua kegiatan yang 

dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode demonstrasi seperti suasana pembelajaran di dalam kelas, 

alat peraga yang digunakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
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4. Tahap Refleksi 

  Data-data yang diperoleh selama proses pembelajaran dianalisa kemudian 

dilakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam 

tahap ini peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan dampak dari tindakan 

yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan yang 

telah dilakukan dapat direfleksikan kedalam tindakan selanjutnya agar 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dapat 

meningkat lagi. Apabila hasil yang diharapkan belum tercapai maka dapat 

dilakukan tindakan yang berbeda dengan mengulang tahap-tahap siklus. 

  Model untuk masing-masing tahapan dapat dilihat dalam gambar berikut 

ini (Suharsimi Arikunto dkk; 2006: 16). 
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E. Instrument Penelitian 

Instrument dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk instrument yaitu lembar 

observasi dan tes hasil belajar. 

1. Lembar observasi 

Instrument ini dirancang oleh peneliti dengan berkolaborasi dengan guru 

kelas IV. Lembar panduan observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai hasil belajar siswa menggunakan Penelitian Tindakan Kelas dalam 

pembelajaran matematika dan juga menggunakan metode demonstrasi. 

2. Tes hasil belajar 

Instrument ini digunakan untuk mengetahui kemampuan belajar siswa 

khususnya mengenai materi yang sudah dipelajari dengan menerapkan metode 

demonstrasi. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui tes formatif. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (2007: 100) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, cara 

menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang 

kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya. Pengumpulan data 

dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Untuk mempermudah dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang dilakukan 

dengan observasi yang dilakukan oleh seorang pengamat, dan tes berupa soal 

terbatas.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui data 

kualitatif dan kuantitatif. 
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1. Analisis kualitatif  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, 

motivasi dan tindakan. Analisis kualitatif dilakukan untuk melihat motivasi pada 

saat proses pembelajaran berlangsung melalui lembar observasi. 

2. Analisis kuantitatif  

Penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat penganalisis keterangan yang ingin 

diketahui. Penelitian kuantitatif akan digunakan untuk mendeskripsikan 

kemampuan belajar siswa dalam hubungannya dengan penguasaan materi yang 

diajarkan guru. 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai hasil belajar 

Matematika yang meliputi: peningkatan hasil belajar (rata-rata), ketuntasan 

klasikal (menyeluruh), dan persentase yang dicapai siswa setiap siklus 

(Sugiyono, 2018). 

1. Peningkatan Hasil Belajar 

Menurut Zainal, Aqib, dkk (2011) untuk mengukur peningkatan hasil 

belajar siswa, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

x  = 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏
 x 100%  

X = 


N

X

 
Keterangan : 

X  : nilai rata-rata 

 X  : skor yang diperoleh masing-masing siswa  
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N  : banyaknya siswa  

2. Peningkatan Klasikal 

Menurut zainal, Aqib, dkk (2011) hasil belajar dikatakan meningkat 

apabila terdapat peningkatan rata-rata skor sebelumnya.  

Dengan rumus: 

KK = Z

X

× 100% 

Keterangan: 

        KK : ketuntasan klasikal 

        X : jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 (KKM) 

                   Z : jumlah siswa yang ikut tes 

3. Frekuensi Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

Ketidaktuntasan belajar = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

H. Indikator Keberhasilan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dikatakan berhasil apabila siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala yang mencapai nilai KKM minimal 70 %. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV SD Muhammadiyah 

1 Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar terdiri dari  2 siklus, dilakukan 

terhadap 29 subjek penelitian. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang 

diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu hasil siklus pertama dan hasil siklus kedua. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I dan siklus II meliputi 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Deskripsi 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan metode demonstrasi. 

1. Hasil Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

 Hal-hal yang dilakukan selama pelaksanaan siklus I yang dilaksanakan pada 

pertemuan pertama pada tanggal 19 Juli 2022, pertemuan kedua pada tanggal 21 Juli 

2022, adalah sebagai berikut : a. Perencanaan tindakan, perencanaan penelitian pada 

siklus I dengan menerapkan metode demonstrasi pada mata pelajaran Matematika di 

kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala, Peneliti mempersiapkan hal sebagai 

berikut: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk siklus I.  

2) Menentukan materi yang akan diajarkan. 

3) Membuat lembar observasi. 

4) Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban untuk siklus I. 
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b. Tahap Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 dilaksanakan sebanyak 2 kali 

pertemuan. 

1) Pertemuan pertama  

Pertemuan ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 19 Juli pada pukul 

08.00 dengan berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

pada siklus 1. Pembelajaran pertemuan pertama berlangsung selama (2 x 35) 

menit dengan materi pecahan. Kegiatan yang dilaksanakan pada pertemuan ini 

meliputi:  

a. Kegiatan Awal  

Pada pertemuan pertama guru memasuki kelas dan mengucap 

salam, kemudian guru meminta ketua kelas serta murid yang lain untuk 

merapikan tempat duduk serta berdoa sebelum pelajaran dimulai. Setelah 

berdoa selesai guru menjawab salam dan langsung mengecek kehadiran 

siswa satu persatu melalui absensi kelas. 

b. Kegiatan Inti  

Pada pertemuan ini guru mendemonstrasikan alat peraga yang 

terbuat dari kertas karton. kemudian guru memberikan stimulus pada 

siswa berupa pertanyaan agar dapat berfikir secara kritis. Kemudian guru 

mendemonstrasikan macam-macam bentuk pecahan dengan menggunakan 

alat peraga. Selanjutnya siswa menyimak dan mengikuti arahan guru 

tentang bagaimana membedakan macam-macam bentuk pecahan dengan 

menggunakan alat peraga, guru meminta salah seorang siswa untuk maju 

kedepan menyebutkan dan menuliskan salah satu bentuk pecahan dengan 
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menggunakan alat peraga dengan bimbingan guru, siswa dibentuk menjadi 

4 kelompok yang terdiri dari 7 dan 8 orang, masing-masing kelompok 

diberi tugas untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Pada saat 

berdisksi dengan kelompoknya, Guru berkeliling untuk melihat aktivitas 

siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya. Apabila dalam kegiatan 

diskusi kelompok siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, 

siswa dapat kesempatan untuk bertanya kepada guru. Dalam hal ini guru 

berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Setelah masing-

masing kelompok selesai mengerjakan tugasnya, siswa diberi kesempatan 

untuk menyampaikan hasil diskusi mereka dengan perwakilan siswa maju 

kedepan. 

c. Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah disampaikan. Dan memberikan motivasi pada siswa untuk rajin 

belajar, serta pesan-pesan moral lainnya. Setelah itu guru kembali meminta 

ketua kelas untuk kembali memimpin di depan kelas untuk membaca do’a 

sebelum pulang. Kemudian guru menutup pelajaran dengan mengucap 

salam. 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 pada 

pukul 08.00 dengan berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) pada siklus 1. Pembelajaran pertemuan kedua berlangsung selama ( 2 x 

35 menit) masih dengan materi yang sama yaitu tentang pecahan. Kegiatan 

yang dilaksanakan pada pertemuan ini meliputi:  
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a. Kegiatan Awal 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 pertemuan kedua ini dalam 

kegiatan awal guru mengawali pembelajaran dengan memberikan 

apersepsi berupa tanya jawab mengenai materi sebelumnya yang 

kemudian dikaitkan dengan materi yang diberikan. Setelah itu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan 

diberikan. 

b. Kegiatan Inti 

Memasuki kegiatan inti guru menunjukkan gambar-gambar alat 

peraga tentang pecahan, dan kemudian mendemonstrasikan membuat soal 

contoh tentang pecahan, lalu guru memberikan stimulus pada siswa berupa 

pertanyaan agar dapat berfikir kritis. Selanjutnya guru meminta salah 

seorang siswa untuk maju kedepan untuk mengerjakan soal contoh yang 

diberikan oleh guruya, guru membagi siswa kedalam 4 kelompok yang 

terdiri dari 7 dan 8 orang siswa, masing-masing kelompok diberi tugas 

untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Pada saat berdiskusi 

dengan kelompoknya guru berkeliling untuk melihat aktivitas siswa dalam 

berdiskusi dengan kelompoknya. Apabila dalam kegiatan diskusi 

kelompok siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, siswa 

dapat kesempatan untuk bertanya kepada guru. Dalam hal ini guru 

berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Setelah masing-

masing kelompok selesai mengerjakan tugasnya, siswa diberi kesempatan 

untuk menyampaikan hasil diskusi mereka dengan perwakilan siswa maju 

kedepan.  
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c. Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah disampaikan. Dan memberikan motivasi pada siswa untuk rajin 

belajar, menghormai guru dan orang tua di rumh. Kemudian guru meminta 

salah seorang siswa untuk maju ke depan untuk membaca do’a sebelum 

pulang serta mengingatkan materi yang akan disampaikan pada pertemuan 

yang akan datang yaitu tentang “pecahan campuran”. Kemudian guru 

menutup pelajaran dengan mengucap salam.  

c.  Pengamatan  

Berdasarkan hasil pengamatan di siklus I ini peneliti menyampaikan materi 

peristiwa dalam kehidupan. peneliti mampu melaksanakan tindakan pembelajaran 

cukup baik. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Hasil observasi terhadap siswa 

Selama proses pembelajaran siklus I ini berlangsung, kegaduhan siswa 

mulai berkurang pada saat proses pembelajaran, perhatian siswa terpusat pada 

materi yang diberikan, tetapi masih ada beberapa siswa yang belum 

berkonsentrasi penuh pada saat guru menerangkan dan masih ada yang membuat 

gaduh, seperti mengganggu temannya, bercerita dan masih ada juga yang 

memukul-mukul bangku. Siswa dalam pembelajaran belum optimal, hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengamatan siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi 

beberapa aspek diantaranya aspek keaktifan, aspek perhatian, aspek disiplin, dan 

aspek penugasan dengan kriteria penilaian 1 (sangat tidak baik), 2 (tidak baik), 3 

(baik), dan 4 (sangat baik). 
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Berdasarkan data hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa pada aspek 

keaktifan masih ada beberapa siswa yang mendapat kriteria penilaian 3 ≤, begitu 

juga dengan aspek perhatian, disiplin, dan penugasan, masih tergolong kurang 

baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan selanjutnya agar aktivitas siswa 

dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Berdasarkan tabel observasi di atas, 

dapat diketahui bahwa hasil pengamatan siswa dalam proses pembelajaran 

diperoleh persentase 79,54%. Sebagaimana dapat dilihat pada hasil persentase 

klasikal observasi siswa di bawah ini. 

Persentase klasikal observasi  = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

      = 
140

176
 x 100% 

     = 79,54% 

Hasil persentasi klasikal observasi menunjukkan bahwa aspek yang perlu 

ditingkatkan dalam proses pembelajaran adalah aspek keaktifan, aspek perhatian, 

aspek disiplin, dan aspek penugasan karena keempat aspek tersebut masih termasuk 

kedalam kategori cukup. 

2. Analisis data hasil belajar 

  Tahap ini merupakan evaluasi pembelajaran berupa pelaksanaan tes 

formatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi hasil belajar siswa. Pada 

pembelajaran siklus I hasil belajar siswa masih belum mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh siklus I adalah nilai rata-

rata 68,27 dengan ketuntasan belajar 65%. Sebagaimana dapat dilihat pada 

analisis data hasil belajar berikut ini: 



44 
 

 
 

 Jumlah nilai siswa ( ∑x)  :  1.980 

 Jumlah siswa ( ∑N)   : 29 

          Jumlah yang tuntas belajar  : 19 

 Sehingga nilai rata-rata X  = 



N

X

 

                               =  
1.980

29
 

                               = 68,27 

     Nilai klasikal KK  = 
Z

X × 100% 

                         = 
19

29
 × 100% 

                         =  65 % 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan observer pada kegiatan siklus 1 ditemukan 

hal-hal sebagai berikut:  

1) Terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru 

dengan sungguh-sungguh. 

2) Terdapat beberapa siswa yang belum aktif selama mengikuti pelajaran seperti 

belum berani bertanya serta mengajukan pendapatnya.  

3) Terdapat beberapa siswa yang belum berani bertanya pada guru atau pun teman 

jika ada soal yang belum dimengerti.  

4) Terdapat beberapa siswa yang belum tepat waktu menyelesaikan tugas 

belajarnya bahkan ada yang sampai tidak selesai sampai waktu habis.  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 tindakan yang harus dilakukan pada 

siklus 2 yaitu :  
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1) Guru sebaiknya lebih memberikan motivasi pada siswa untuk lebih fokus dalam 

mengikuti dan mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru.  

2) Guru sebaiknya lebih memberikan penguatan kepada siswa agar lebih berani 

bertanya dan memberikan pendapatnya. 

3) Guru sebaiknya lebih tegas terhadap siswa yang bermalas-malasan mengerjakan 

tugasnya dan belum tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. 

4) Guru harus lebih dapat mengkondisikan kelas agar kondusif. 

Kondisi belajar dibandingkan saat pra siklus :  

1) Terdapat siswa yang masih mencari perhatian kepada peneliti / guru dengan 

cara-cara yang tidak wajar seperti berulang kali izin keluar kelas hal ini 

dikarenakan karena siswa masih belum mengenal peneliti sebagai guru.  

2) Terdapat beberapa siswa yang masih asyik bermain sendiri dan mengobrol 

dengan teman sebangku. 

3) Terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dibandingkan pada saat pra 

siklus yaitu 20 % dan meningkat pada siklus 1 yaitu sebesar 65 %, Namun hal 

ini belum memenuhi target 70% pada akhir pembelajaran. 

2. Hasil Siklus II  

Hal-hal yang dilakukan selama pelaksanaan siklus II yang dilaksanakan pada 

pertemuan pertama pada tanggal 22 Juli 2022, pertemuan kedua pada tanggal 26 Juli 

2022, adalah sebagai berikut: 

a.  Tahap Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan selama pelaksanaan siklus II yang dilaksanakan pada 

pertemuan pertama pada tanggal 22 Juli 2022, pertemuan kedua pada tanggal 26 

Juli 2022, adalah sebagai berikut : a. Perencanaan tindakan, perencanaan 
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penelitian pada siklus II dengan menerapkan metode demonstrasi pada mata 

pelajaran Matematika di kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala, Peneliti 

mempersiapkan hal sebagai berikut: 

1). Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk siklus II.  

2). Menentukan materi yang akan diajarkan. 

3). Membuat lembar observasi. 

4). Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban untuk siklus II. 

b. Tahap Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan sebanyak 2 kali 

pertemuan.  

1) Pertemuan pertama  

Pertemuan ini dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 22 Juli pada pukul 

08.00 dengan berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

pada siklus II . Pembelajaran pertemuan pertama berlangsung selama 2 x 30 

menit dengan materi pecahan campuran. Kegiatan yang dilaksanakan pada 

pertemuan ini meliputi:  

a. Kegiatan Awal 

Pada pertemuan pertama guru memasuki kelas dan mengucap salam, 

kemudian guru meminta ketua kelas serta murid yang lain untuk 

merapikan tempat duduk serta berdoa sebelum pelajaran dimulai. Setelah 

berdoa selesai guru menjawab salam dan langsung mengecek kehadiran 

siswa satu persatu melalui absensi kelas.  
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b. Kegiatan Inti  

Pada pertemuan ini guru menunjukkan bentuk pecahan campuran yang 

terbuat dari bahan kertas kemudian guru memberikan stimulus pada siswa 

berupa pertanyaan agar dapat berfikir secara kritis. Kemudian guru 

mendemonstrasikan bentuk pecahan tersebut dengan menggunakan alat 

peraga yag terbuat dari kertas. Selanjutnya siswa menyimak dan mengikuti 

arahan guru tentang bagaimana itu pecahan campuran dengan 

menggunakan benda yang terbuat dari kertas, guru meminta salah satu 

siswa untuk maju kedepan untuk menunjuk dan menulis bentuk pecahan 

campuran dengan bimbingan guru, siswa dibentuk menjadi 4 kelompok 

yang terdiri dari 7 dan 8 orang, masing-masing kelompok diberi tugas 

untuk mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh gurunya, guru 

berkeliling untuk melihat aktivitas siswa dalam berdiskusi dan 

mengerjakan soal dengan kelompoknya.  

Apabila dalam kegiatan diskusi kelompok siswa mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal, siswa dapat kesempatan untuk bertanya kepada 

guru. Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan 

mediator. Setelah masing-masing kelompok selesai mengerjakan tugasnya, 

siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka 

dengan perwakilan siswa maju kedepan. 

c. Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah disampaikan. Dan memberikan motivasi pada siswa untuk rajin 

belajar, hormat kepada guru dan orangtua di rumah lalu guru meminta 
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salah seorang dari siswa untuk memimpin membaca do’a sebelum pulang. 

Kemudian guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

2) Pertemuan Kedua  

Pertemuan ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 pada 

pukul 08.00 dengan berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) pada siklus II. Pembelajaran pertemuan kedua berlangsung selama (2 x 

35 menit) masih dengan materi yang sama. Kegiatan yang dilaksanakan pada 

pertemuan ini meliputi:  

a) Kegiatan Awal  

Pelaksanaan tindakan pada siklus II pertemuan kedua ini dalam 

kegiatan awal guru mengawali pembelajaran dengan memberikan 

apersepsi berupa tanya jawab mengensi materi sebelumnya yang 

kemudian dikaitkan dengan materi yang diberikan. Setelah itu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan 

diberikan.  

b) Kegiatan Inti 

Pada pertemuan ini guru menunjukkan bentuk pecahan campuran 

yang terbuat dari bahan kertas kemudian guru memberikan stimulus pada 

siswa berupa pertanyaan agar dapat berfikir secara kritis. Kemudian guru 

mendemonstrasikan bentuk pecahan tersebut dengan menggunakan alat 

peraga yag terbuat dari kertas. Selanjutnya siswa menyimak dan mengikuti 

arahan guru tentang bagaimana itu pecahan campuran dengan 

menggunakan benda yang terbuat dari kertas, guru meminta salah satu 

siswa untuk maju kedepan untuk menunjuk dan menulis bentuk pecahan 
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campuran dengan bimbingan guru, siswa dibentuk menjadi 4 kelompok 

yang terdiri dari 7 dan 8 orang, masing-masing kelompok diberi tugas 

untuk mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh gurunya, guru 

berkeliling untuk melihat aktivitas siswa dalam berdiskusi dan 

mengerjakan soal dengan kelompoknya. Apabila dalam kegiatan diskusi 

kelompok siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, siswa 

dapat kesempatan untuk bertanya kepada guru. Dalam hal ini guru 

berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Setelah masing-

masing kelompok selesai mengerjakan tugasnya, siswa diberi kesempatan 

untuk menyampaikan hasil diskusi mereka dengan perwakilan siswa maju 

kedepan. 

c) Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah disampaikan. Dan memberikan motivasi pada siswa untuk rajin 

belajar, hormat kepada guru dan orangtua di rumah lalu guru meminta 

salah seorang dari siswa untuk memimpin membaca do’a sebelum pulang. 

Kemudian guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

c. Pengamatan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II guru menekankan siswa dan 

memberikan nilai bagi mereka yang aktif. Guru juga sudah mampu melaksanakan 

pembelajaran dengan baik sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan 

antusias secara rinci diuraikan sebagai berikut : 

 

 



50 
 

 
 

1) Hasil observasi terhadap siswa 

 Hasil observasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung dapat 

diketahui bahwa jumlah siswa yang melakukan aktivitas diluar pembelajaran 

sudah berkurang bahkan tidak ada yang membuat kegaduhan lagi. Dari hasil 

tesebut dapat diketahui bahwa perhatian siswa telah terpusat pada penjelasan 

guru yang menggunakan metode demonstrasi dengan alat peraga pada siklus 

ini sehingga siswa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 Berdasakan uraian di atas, siswa menjadi bersemangat dalam belajar, 

karena mereka sudah mengerti perintah dari guru, juga akan menjadi penilaian. 

 Berdasarkan data hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa 

aspek keaktifan, aspek perhatian, aspek disiplin dan aspek penugasan siswa 

mulai mengalami peningkatan, aktivitas siswa mengalami peningkatan yakni 

dari presentase 79,54 % menjadi 89,77 % pada siklus II ini. Sebagaimana dapat 

dilihat hasil persentase observasi siswa di bawah ini: 

Persentase pelaksanaan  = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

            = 
158

176
 x 100% 

            = 89,77 % 

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh pada siklus II yaitu 89,77 

%  yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa sudah berada pada kategori baik 

dibanding siklus I pada kategori cukup. Hasil persentase ini telah memenuhi 

skor yang telah ditetapkan yaitu 70 %, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

penerapan metoe demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika.  
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2) Analisis data  hasil belajar 

Pada siklus II ini nilai evaluasi belajar siswa meningkat bila dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa pada siklus sebelumnya, rata-rata nilai siswa adalah 

77,58 dengan ketuntasan 93 % sebagaimana dapat dilihat dalam tabel daftar 

hasil belajar berikut ini: 

      Jumlah nilai semua siswa( ∑x) : 2.250 

   Jumlah siswa ( ∑N)  : 29 

 Jumlah yang tuntas belajar  : 27 

 Sehingga nilai rata-rata X = 



N

X

 

        =  
2250

29
 

        = 77,58 

Nilai klasikal KK             = 
Z

X × 100% 

              = 
27

29
 × 100% 

              = 93 % 

d. Refleksi 

Pelaksanaan pembelajaran Matematika pada siklus II dengan 

menggunakan metode demonstrasi kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala sudah 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Bila 

dibandingkan dengan siklus sebelumnya, pembelajaran siklus II ini sudah baik. 

Berdasarkan hasil siklus II, Maka tindakan siklus penelitian dihentikan, karena 

hasil yang diharapkan sudah mengalami peningkatan dari siklus I dan II. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan dari pengamatan siklus I diperoleh data hasil pengamatan 

antara lain guru sudah menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran dan 

dilakukan cukup baik, tetapi pengelolaan kelas belum optimal. Hal ini disebabkan 

kurangnya motivasi dan bimbingan kurang merata serta metode yang digunakan 

masih metode konvensional, sehingga siswa masih merasa kesulitan dalam 

mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Adapun data hasil belajar yang 

diperoleh pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut. 

Hasil Belajar Siklus I 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 Afika Rahmawati 70 Tuntas 

2 Ahmad Al Hasby 70 Tuntas 

3 Alya Alfatunissa 70 Tuntas 

4 Andhyza Dhearsa Natasy 60 Tidak Tuntas 

5 Andika Pratama 50 Tidak Tuntas 

6 Aqila Dwi Alkhansa 60 Tidak Tuntas 

7 Aulia Azzahra 80 Tuntas 

8 Biangka Putri Kirana 90 Tuntas 

9 Faradilla Sari Sapuri Z 80 Tuntas 

10 Haerul Pratama 70 Tuntas 

11 Muh. Afdal Natria 70 Tuntas 

12 Muh. Faiz Iqbal 70 Tuntas 

13 Muh. Alfiansyah Saputra 60 Tidak Tuntas 

14 Muh. Iksan 60 Tidak Tuntas 

15 Muh. Nur Ramadhan 40 Tidak Tuntas 

16 Muh. Reski Aditya 70 Tuntas 

17 Muh. Rizky Aditya 70 Tuntas 

18 Muhammad Imbron 60 Tidak Tuntas 
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19 Muhammad Syawal 60 Tidak Tuntas 

20 Muhammad Tirto Aji 50 Tidak Tuntas 

21 Musyauqiyah Ramadhan 70 Tuntas 

22 Nada Asyila Zuliyanti 80 Tuntas 

23 Nasrul Saputra 70 Tuntas 

24 Nur Ainun Afifa Kasim 70 Tuntas 

25 Nur Alika 80 Tuntas 

26 Pradina Axelica Salsabila 80 Tuntas 

27 Ruslan 70 Tuntas 

28 Sahra Pratiwi 60 Tidak Tuntas 

29 Salsabila Arif 90 Tuntas 

Jumlah  1.980 

 

Frekuensi Ketuntasan Belajar Siklus I   

No. Uraian Frekuensi Persentase Keterangan 

1. Siswa yang memperoleh 

nilai KKM  

(70 ke atas) 

19 orang siswa 65 % Tuntas  

2. Siswa yang belum 

memperoleh nilai KKM 

(70 ke bawah) 

10 orang siswa 35 % Tidak tuntas 

Jumlah 29 orang siswa 100%  

 

Berdasarkan hasil belajar siklus I dapat disimpulkan perolehan hasil belajar 

sebanyak 19 orang siswa yang tuntas dengan persentase 65 %, dan sebanyak 10 orang 

siswa yang tidak tuntas dengan persentase 35%. 
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Hasil belajar siswa pada siklus I terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan 

nilai klasikal sebelum dilakukan tindakan siklus I, tetapi belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Pada siklus I nilai rata-rata evaluasi adalah 68,27 

dengan ketuntasan belajar 65 % dengan demikian, perlu dilanjutkan siklus II agar hasil 

belajar siswa dapat diharapkan meningkat.  

Siswa masih melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh gurunya. Namun, 

ada juga sebagian siswa yang sudah memperhatiakan dan fokus pada penjelasan guru.  

Adapun perolehan hasil belajar siklus II dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

Hasil Belajar Siklus II 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 Afika Rahmawati 80 Tuntas  

2 Ahmad Al Hasby 80 Tuntas 

3 Alya Alfatunissa 90 Tuntas 

4 Andhyza Dhearsa Natasy 70 Tuntas 

5 Andika Pratama 60 Tidak Tuntas 

6 Aqila Dwi Alkhansa 70 Tuntas 

7 Aulia Azzahra 80 Tuntas 

8 Biangka Putri Kirana 80 Tuntas 

9 Faradilla Sari Sapuri Z 70 Tuntas 

10 Haerul Pratama 70 Tuntas 

11 Muh. Afdal Natria 70 Tuntas 

12 Muh. Faiz Iqbal 80 Tuntas 

13 Muh. Alfiansyah Saputra 80 Tuntas 

14 Muh. Iksan 80 Tuntas 

15 Muh. Nur Ramadhan 80 Tuntas 

16 Muh. Reski Aditya 90 Tuntas 

17 Muh. Rizky Aditya 80 Tuntas 

18 Muhammad Imbron 80 Tuntas 
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19 Muhammad Syawal 70 Tuntas 

20 Muhammad Tirto Aji 80 Tuntas 

21 Musyauqiyah Ramadhan 80 Tuntas 

22 Nada Asyila Zuliyanti 80 Tuntas 

23 Nasrul Saputra 90 Tuntas 

24 Nur Ainun Afifa Kasim 80 Tuntas 

25 Nur Alika 80 Tuntas 

26 Pradina Axelica Salsabila 70 Tuntas 

27 Ruslan 80 Tuntas 

28 Sahra Pratiwi 60 Tidak Tuntas 

29 Salsabila Arif 90 Tuntas 

Jumlah  2.250 

 

Frekuensi Ketuntasan Belajar Siklus II 

No. Uraian Frekuensi Persentase Keterangan 

1. Siswa yang memperoleh 

nilai KKM  

(70 ke atas) 

27 orang siswa 93 % Tuntas  

2. Siswa yang belum 

memperoleh nilai KKM 

(70 ke bawah) 

2 orang siswa 7 % Tidak tuntas 

Jumlah 29 orang siswa 100%  

 

Berdasarkan hasil belajar pada siklus I dapat disimpulkan bahwa perolehan 

hasil belajar sebanyak 19 orang yang tuntas dengan persentase 65 %, dan sebanyak 10 

orang yang tidak tuntas dengan persentase 35 %. 
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Siklus II ini hasil belajar siswa mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan siklus I. Pada siklus I nilai rata-rata evaluasi siswa adalah 68,27 dengan 

ketuntasan belajar 65 %, setelah diberikan tindakan pada siklus II nilai rata-rata 

evaluasi siswa adalah 77,58 dengan ketuntasan belajar 93%. Sehingga terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I dan siklus II. Pada siklus II, hasil belajar 

siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan (≥ 70 %). Dari data 

tersebut dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan, sehingga siklus II dirasa cukup, tanpa harus dilanjutkan ke siklus III, 

hal ini berarti dengan penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran Matematika 

di kelas IV materi pecahan di SD Muhammadiyah 1 Bontoala kecamatan Bontoala 

kota Makassar mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I 

dan siklus II dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 

Hasil Penelitian Siklus I Siklus II 

Hasil Belajar 68,27 77,58 

Ketuntasan Belajar 65 % 93 % 

 

 Pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

dengan ketuntasan belajar 93 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada siswa yang 

belum tuntas dalam pembelajaran, dikarenakan siswa belum berkonsentrasi penuh dalam 

pembelajaran sehingga pemahaman siswa pada materi pelajaran masih perlu ditingkatkan 

Hasil penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilakukan terdapat 

peningkatan hasil belajar,  adapun perbaikan yang diterapkan peneliti untuk 

meningkatkan hasil belajar yaitu dengan terus memberikan metode pembelajaran yang 

menarik kepada siswa agar siwa dapat belajar dengan sungguh-sungguh selain itu, guru 
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juga harus memahamkan siswa tentang pentingnya pelajaran matematika dalam 

kehidupan sehari-hari, hal ini sesuai dengan pendapat Dalyono bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar salah satunya adalah cara belajar.  

Cara belajar serta metode yang guru ajarkan mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode demonstrasi, begitu 

juga dengan peningkatan keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan, hal ini karena 

penguasaan kelas yang dilakukan peneliti dengan tujuan agar metode yang digunakan 

tidak menjenuhkan dan tidak membosankan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran 

di kelas, hal ini sesuai dengan pendapat Nana Sudjana bahwa keaktifan belajar siswa 

dapat dilihat dari keikutsertaan siswa dalam melaksanakan tugas belajarnya. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikhah 

(2016) hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Tarbiyathul 

Athfal Batanghari Lampung Timur tahun pelajaran 2016/2017”, dan juga sejalan dengan 

penelitian terdahulu oleh Eka Nugraha (2021) bahwa penelitian menunjukkan terdapat 

peningkatan hasil belajar matematika melalui metode demonstrasi karena metode 

demonstrasi sebagai metode pembelajaran yang menekankan kegiatan memperagakan 

secara langsung materi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar 

pada mata pelajaran matematika, dan juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Tri 

Wida Astuti (2018) hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pokok simetri pada 

siswa kelas V SD Negeri Sayangan No. 244 tahun ajaran 2017/2018. Hal ini Penerapan 

Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Pokok 

Simetri Pada Siswa Kelas V SD Negeri Sayangan No. 244 Tahun Ajaran 2017/2018. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa :  

 Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala, pada siklus I rata-rata 

hasil belajar siswa 68,27 dengan ketuntasan klasikal sebesar 65 % kemudian 

mengalami peningkatan pada siklus II dengan rata-rata hasil belajar siswa 77,58 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 93 %. 

B. Saran  

Adapun saran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian sejenis dalam pembelajaran berbeda. 

2. Guru hendaknya lebih sering melatih dan memanfaatkan keaktifan siswa dengan 

menerapkan berbagai metode pembelajaran, sehingga siswa mendapatkan suatu 

pembelajaran yang tidak monoton dan siswa dapat berpartisipasi aktif. 

3. Guru kelas hendaknya dapat menerapkan metode demonstrasi ini, karena mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Lampiran I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) siklus I 

Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kelas / Semester  :  4 / 1 

Pelajaran                   : Pecahan 

Sub Pelajaran      : Pecahan Biasa 

Pertemuan  : 1 

Alokasi waktu            : 70 menit 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri  

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan: Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2. Menjelaskan berbagai bentuk 

pecahan (biasa, campuran, desimal, 

dan persen) dan hubungan 

3.2.1. Memahami bentuk operasi pecahan biasa.  
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diantaranya. 

4.2. Mengidentifikasi berbagai bentuk 

pecahan (biasa, campuran, desimal, 

dan persen) dan hubungan 

diantaranya. 

4.2.1. Menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan berbagai bentuk pecahan. 

 

C. TUJUAN 

1. Siswa mampu memahami operasi pecahan biasa 

2. Siswa mampu menjelaskan operasi pecahan biasa 

3. Siswa mampu menghitung/mencari  operasi pecahan biasa 

4. Siswa mampu mengidentifikasi masalah operasi pecahan biasa 

5. Siswa mampu menyelesaikan masalah operasi pecahan biasa 

D. MATERI 

1. Pecahan biasa 

E. METODE 

Metode : Pengamatan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Praktek 

F. SUMBER DAN  MEDIA 

1. Buku Pedoman Guru Tema 6  Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 4 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). 
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G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing-masing,  

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa.  

3. Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak dan lagu 

yang relevan 

4. Guru memberi motivasi dan kegiatan untuk menambah 

konsentrasi siswa 

5. Guru menyiapkan fisik dan psikhis anak dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak.  

6. Guru mengulas kembali materi yang disampaikan 

sebelumnya 

7. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini 

    15  

    menit 

Kegiatan 

Inti 

A. Mengamati 

1. Siswa mencermati bentuk pecahan biasa dengan 

menggunakan makanan yang dapat dipotong simetris, 

misalnya buah semangka, melon, kue bolu, martabak, 

atau makanan khas yang ada dilingkungan sekitarnya. 

 

2. Menjelaskan cara menyelesaikan masalah 

penjumlahan dan pengurangan terkait dengan 

pecahan biasa. 

 

40 

menit 
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B. Menanya 

1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang disampaikan 

2. Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum di 

pahami tentang pengurangan dan penjumlahan 

pecahan biasa. 

3. Guru menjelasakan pertanyaan siswa. 

C. Menalar 

1. Siswa mencoba berdiskusi dengan temannya tentang 

pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk maju dan 

menjelaskan hasil diskusi tentang pengurangan dan 

penjumlahan pecahan biasa dengan bimbingan guru. 

3. Guru memberikan pembenaran dan masukan apabila 

terdapat kesalahan atau kekurangan pada siswa. 

4. Guru menyatakan bahwa siswa telah paham tentang 

pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa. 

(Creativity and Innovation) 

D. Mencoba 

1. Guru memberikan soal latihan pecahan biasa kepada 

siswa. 

 Pak Agus membawa 10 apel merah dan 6 apel 

hijau. Berapa bagiankah apel hijau dari 

keseluruan apel yang dibawa Pak Agus? 

 

 

2. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal latihan 

tersebut secara individu 

3. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menuliskan 
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hasil pekerjaanya didepan kelas secara bergantian 

Hasilnya;  

 Jumlah apel yang dibawa Pak Agus = 10 + 6 = 16 

buah. 

 Apel hujau yang dibawa Pak Agus adalah 6 bagian 

dari seluruh apel. 

 Jadi, apel hijau yang dibawa Pak Agus adalah   
16

6
 

bagian. 

(Critical Thinking and  Problem Formulation) 

E. Mengkomunikasikan 

1. Siswa mempresentasikan secara lisan kepada teman-

temanya tentang pengurangan dan penjumlahan 

pecahan biasa. 

2. Siswa menyampaikan manfaat belajar pengurangan 

dan penjumlahan pecahan biasa yang dilakauan 

secara lisan di depan teman dan guru. 

(Communication) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan dari 

pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa. 

2. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan 

motivasi 

3. Guru menyampaikan pesan moral hari ini dengan bijak 

4. Salam dan do’a penutup. 

    15  

    menit 
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H. PENILAIAN 

Penilaian sikap : observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian hasil belajar : tes tertulis individu 

Skor penilaian :  

Tes tertulis  

Nilai Akhir  : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑋 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

 

Makassar, Juli 2022 

         Memeriksa dan menyetujui, 

         Guru Kelas IV         Mahasiswa 

  



Suzi Alham, S.Sos        Lisra 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) siklus II 

Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kelas / Semester  :  4 /1 

Pelajaran                    : Pecahan 

Sub Pelajaran      : Pecahan Campuran 

Pertemuan  : 2 

Alokasi waktu            : 70 Menit 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar,melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan: Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2. Menjelaskan berbagai bentuk pecahan 

(biasa, campuran, desimal, dan 

persen) dan hubungan diantaranya. 

 

3.2.1. Memahami bentuk pecahan campuran.  

4.2. Mengidentifikasi berbagai bentuk 4.2.1. Menyelesaikan masalah yang 
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pecahan (biasa, campuran, desimal, 

dan persen) dan hubungan 

diantaranya. 

berhubungan dengan bentuk pecahan 

campuran. 

 

C. TUJUAN 

1. Siswa mampu memahami bentuk pecahan campuran 

2. Siswa mampu menjelaskan bentuk pecahan campuran 

3. Siswa mampu menghitung/mencari  bentuk pecahan campuran 

4. Siswa mampu mengidentifikasi masalah bentuk pecahan campuran 

5. Siswa mampu menyelesaikan masalah bentuk pecahan campuran 

D. MATERI 

1. Pecahan campuran. 

E. METODE 

Metode  : Demonstrasi 

F. SUMBER DAN MEDIA 

a. Buku Pedoman Guru Tema 6  Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 4 

(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). 

 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing-masing,  

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa.  

3. Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak dan lagu 

yang relevan. 

4. Guru memberi motivasi dan kegiatan untuk menambah 

konsentrasi siswa. 

5. Guru menyiapkan fisik dan psikhis anak dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran serta menyapa anak.  

6. Guru mengulas kembali materi yang disampaikan 

sebelumnya. 

7. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini 

15 

menit 

Kegiatan 

Inti 

A. Mengamati 

1. Siswa mencermati penjelasan guru mengenai pecahan 

campuran. 

40 

menit 
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2. Menjelaskan cara menyelesaikan masalah terkait 

dengan pecahan campuran. 

 

B. Menanya 

1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang disampaikan. 

2. Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum di 

pahami tentang penyelesaian pecahan campuran. 

3. Guru menjelasakan pertanyaan siswa. 

C. Menalar 
1. Siswa mencoba berdiskusi dengan temannya 

tentang penyelesaian pecahan campuran. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk maju dan 

menjelaskan hasil diskusi tentang penyelesaian 

pecahan campuran dengan bimbingan guru. 

3. Guru memberikan pembenaran dan masukan 

apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada 

siswa. 

4. Guru menyatakan bahwa siswa telah paham 

tentang penyelesaian pecahan campuran. 
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(Creativity and Innovation) 

D. Mencoba 

1. Guru memberikan soal latihan penyelesaian 

pecahan campuran ke pecahan biasa kepada siswa. 

 
2

1
2  

 
5

3
10  

2. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 

latihan tersebut secara individu. 

3. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menuliskan 

hasil pekerjaanya didepan kelas secara bergantian 

Hasilnya;  

4. 
 

2

5

2

122

2

1
2 




x

 

5. 5

53

5

350

5

3)510(

5

3
10 







x

 
 

(Critical Thinking and  Problem Formulation) 

E. Mengkomunikasikan 

1. Siswa mempresentasikan secara lisan kepada 

teman-temanya tentang penyelesaian pecahan 

campuran ke pecahan biasa. 

2. Siswa menyampaikan manfaat belajar pengurangan 

dan penjumlahan pecahan yang dilakukan secara 

lisan di depan teman dan guru. 

(Communication) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan 

dari penyelesaian pecahan campuran. 

2. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan 

motivasi. 

3. Guru menyampaikan pesan moral hari ini dengan bijak. 

4. Salam dan do’a penutup. 

15 

menit 
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H. PENILAIAN 

Penilaian sikap : observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian hasil belajar : tes tertulis individu 

Skor penilaian :  

Tes tertulis  

Nilai Akhir  : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑋 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

 

Makassar, Juli 2022 

         Memeriksa dan menyetujui, 

         Guru Kelas IV         Mahasiswa 

  



Suzi Alham, S.Sos        Lisra 
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Lampiran 3  

Soal Siklus I 

Setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan mampu 

mengerjakan soal-soal berikut ini. 

a. Soal pilihan ganda 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

1. Pada garis bilangan letak ¼ disebelah kiri ½. Pernyataan yang benar untuk 

¼ dan ½ adalah …… 

a. ½ < ¼ 

b. ½ > ¼ 

c. ½ = ¼ 

d. ½ ≤ ¼ 

2. Sepasang roti dibagi 3 sama besar, maka tiap bagian bernilai …… 

a. ⅛ 

b. 3 

c. ⅓ 

d. 4/8 

3. 9/4, ¾, 5/4, 7/4. Dari pecahan tersebut, yang merupakan pecahan terbesar 

adalah …… 

a. 9/4 

b. 5/4 

c. ¾ 

d. 7/4 

4. ¾, 4/4, P/4, 6/4. Nilai P yang benar adalah …… 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. 8 

5. Lima perdua belas lambang bilangannya adalah …… 

a. 5/2 

b. 3/12 
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c. ⅓ 

d. 5/12 

6. Rina membeli kue dan membaginya kepada 13 temannya. Berapa bagian 

yang diterima oleh teman Rina?  

a.  ⅛ 

b. 3 

c. 1/13 

d. ⅓ 

7. Yuli mempunyai sebotol sirup. Dia menuangkan ke 8 gelas sama banyak. 

Berapa bagian sirup yang ada pada bagian tiap gelas ? 

a. ⅛ 

b. 3 

c. ¼ 

d. ⅓ 

8. Hasil panen Pak Budi 4/10 kw, hasi panen Pak Wido 3/5, sedangkan hasil 

panen Pak Edi adalah 3/2. Urutan panen dari yag terbesar ke terkecil 

adalah ……  

a. Pak Edi, Pak, Wido, Pak Budi 

b. Pak Wido, Pak Edi, Pak Budi 

c. Pak Budi, Pak Wido, Pak Edi 

d. Tidak ada yang terbesar 

9. Adit memberikan potongan buah apel pada 5 orang temannya sama besar. 

Maka tiap teman Adit mendapatkan .... bagian apel. 

a. ⅛ 

b. 3 

c. 1/13 

d. ⅕ 

10. Ibu mempunyai kain merah sepanjang 5/7 meter dan ⅘ meter kain kuning. 

Kain yang paling panjang adalah …… 

a. Kain kuning 

b. Kain merah 

c. Tidak ada yang lebih panjang 
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Lampiran 4 

 

Soal siklus II 

Setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Demonstrasi, siswa diharapkan mampu mengerjakan soal-soal berikut 

ini. 

a. Soal pilihan ganda 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

1. Dari pecahan 3/7, angka 3 disebut dengan ...... 

a. Penyebut 

b. Pengurang 

c. penjumlah 

d. Pembilang 

2. Pecahan 5/6 dibaca dengan …... 

a. Lima puluh enam 

b. Enam lima 

c. Lima Per enam 

d. Enam per lima 

3. Pecahan 4/11 dibaca dengan …... 

a. Empat pangkat sebelas 

b. Sebelas akar empat 

c. Empat per sebelas 

d. Sebelas per empat 

4. Seperlima ditulis dalam bentuk angka menjadi ...... 

a. 1/5 

b. 5/1 

c. 1-5 

d. 1 x 5 
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5. Empat per tujuh  ditulis dalam bentuk angka menjadi ...... 

a. 1 + 7 

b. 7/4 

c. 4/7 

d. 71 

6. Pecahan yang nilai sama dengan 4/5 adalah …... 

a. 14/21 

b. 8/10 

c. 6/8 

d. 3/9 

7. Pecahan yang nilainya sama dengan 1/3 adalah …... 

a. 3/9 

b. 4/16 

c. 10/20 

d. 6/30 

8. Bentuk paling sederhana dari bilangan 8/20 adalah ...... 

a. 1/3 

b. 1/4 

c. 2/5 

d. 2/3 

9. Bentuk paling sederhana dari bilangan 21/49 adalah ….... 

a. 1/5 

b. 1/7 

c. 2/5 

d. 3/7 
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10. 1/2, 3/2, 3/5 , 4/5 

Urutan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah ...... 

a. 1/2, 3/2, 3/2, 4/5 

b. 1/2, 3/5, 4/5, 3/2 

c. 3/5, 1/2, 3/2, 4/5 

d. 3/2, 4/5, 3/5, 1/2 

11. 6/2, 8/4, 18/3, 20/5 

Urutan pecahan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah ...... 

a. 18/3, 20/4, 6/2, 4/2 

b. 4/2, 20/4, 18/3, 6/2 

c. 20/4, 18/3, 8/4, 6/2 

d. 8/4, 6/2, 20/5, 18/3 

12. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan disebut ...... 

a. Pecahan biasa 

b. Pecahan persen 

c. Pecahan desimal 

d. Pecahan campuran 

13. Berikut yang merupakan contoh pecahan campuran ...... 

a. 4¾ 

b. 8/9 

c. 30% 

d. 0.9 

14. 2¼ apabila dijadikan pecahan biasa menjadi ...... 

a. 2/9 

b. 4/9 

c. 9/2 

d. 9/4 

15. 4½ diubah ke bentuk pecahan desimal menjadi ...... 

a. 0,5 

b. 2,5 
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c. 4,5 

d. 9,5 

16. 3/6 ... 2/10. 

a. Lebih bsar 

b. Lebih kecil 

c. sama dengan 

d. hasil tidak bisa ditentukan 

17. 0,6 ... 3/5. 

a. Hasil tidak bisa ditentukan 

b. Lebih besar 

c. Lebih kecil 

d. Sama dengan 

18. 1¾ .... 5/4. 

a. Lebih besar 

b. Lebih kecil 

c. Sama dengan 

d. Hasil tidak bisa ditentukan 

19. Bilangan desimal 0,8 dibaca ...... 

a. Delapan 

b. Delapan puluh 

c. Nol koma delapan 

d. delapan koma nol 

20. Bilangan desimal 2,4 dibaca ...... 

a. Dua koma empat 

b. Empat koma dua 

c. Dua per empat 

d. Empat per dua 
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban  

Jawaban Soal Siklus I : 

1. B. ½ >  

2. C. ⅓ 

3. A. 9/4 

4. A. 5 

5. D. 5/12 

6. C. 1/13 

7. A. ⅛ 

8. A. Pak Edi, Pak, Wido, Pak Budi 

9. D. ⅕ 

10. A. Kain Kuning 
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban 

Jawaban Soal Siklus II : 

1. D. Pembilang 

2. C. Lima Per enam 

3. C. Empat per sebelas 

4. A. 1/5 

5. C. 4/7 

6. B. 8/10 

7. A. 3/9 

8. C. 2/5 

9. D. 3/7 

10. B. 1/2, 3/5, 4/5, 3/2 

11. A. 18/3, 20/4, 6/2, 4/2 

12. D. Pecahan Campuran 

13. A. 4¾ 

14. D. 9/4 

15. C. 4,5 

16. A. Lebih besar 

17. D. Sama dengan 

18. A. Lebih besar 

19. C. Nol koma delapan 

20. A. Dua koma empat 
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Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

SIKLUS I 

 

NO NAMA SISWA 
Keaktifan Perhatian Disiplin Penugasan 

Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Afika Rahmawati √    √    √     √   5 

2 Ahmad Al Hasby √    √     √   √    5 

3 Alya Alfatunissa √     √   √    √    5 

4 Andhyza Dhearsa Natasy √    √    √    √    4 

5 Andika Pratama √    √    √      √  6 

6 Aqila Dwi Alkhansa  √    √   √    √    6 

7 Aulia Azzahra  √   √    √    √    5 

8 Biangka Putri Kirana √     √    √   √    6 

9 Faradilla Sari Sapuri Z √    √    √    √    4 

10 Haerul Pratama √    √    √    √    4 

11 Muh. Afdal Natria √    √    √     √   5 

12 Muh. Faiz Iqbal √    √    √    √    4 

13 Muh. Alfiansyah Saputra √    √    √     √   5 

14 Muh. Iksan  √   √    √    √    5 

15 Muh. Nur Ramadhan  √   √    √    √    5 

16 Muh. Reski Aditya √    √     √   √    5 

17 Muh. Rizky Aditya √    √    √    √    4 

18 Muhammad Imbron  √    √   √    √    6 

19 Muhammad Syawal √    √    √    √    4 
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20 Muhammad Tirto Aji  √   √    √    √    5 

21 Musyauqiyah Ramadhan √    √    √    √    4 

22 Nada Asyila Zuliyanti √    √    √     √   5 

23 Nasrul Saputra √    √    √     √   5 

24 Nur Ainun Afifa Kasim √    √    √     √   5 

25 Nur Alika √    √    √    √    4 

26 Pradina Axelica Salsabila  √   √     √   √    6 

27 Ruslan √    √    √    √    4 

28 Sahra Pratiwi √    √    √     √   5 

29 Salsabila Arif √    √    √    √    4 

Jumlah skor 140 

 

Keterangan : 

Kriteria penilaian     

1 : Sangat tidak baik  3 : Baik  

2 : Tidak Baik        4 : Sangat baik  

 

Makassar, Juli 2022 

         Memeriksa dan menyetujui, 

         Guru Kelas IV         Mahasiswa 

  



Suzi Alham, S.Sos        Lisra 
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Lampiran 8 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

SIKLUS II 

 

NO NAMA SISWA 
Keaktifan Perhatian Disiplin Penugasan 

Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Afika Rahmawati √     √   √     √   6 

2 Ahmad Al Hasby  √   √    √     √   6 

3 Alya Alfatunissa √    √     √    √   6 

4 Andhyza Dhearsa Natasy √    √    √     √   5 

5 Andika Pratama √    √     √    √   6 

6 Aqila Dwi Alkhansa √     √   √     √   6 

7 Aulia Azzahra √    √    √     √   5 

8 Biangka Putri Kirana  √   √    √     √   6 

9 Faradilla Sari Sapuri Z √     √   √     √   6 

10 Haerul Pratama  √    √   √    √    6 

11 Muh. Afdal Natria √     √   √    √    5 

12 Muh. Faiz Iqbal √     √   √    √    5 

13 Muh. Alfiansyah Saputra √    √    √     √   6 

14 Muh. Iksan √    √    √     √   6 

15 Muh. Nur Ramadhan √    √    √     √   6 

16 Muh. Reski Aditya √    √     √   √    5 

17 Muh. Rizky Aditya √    √     √   √    5 

18 Muhammad Imbron                 6 

19 Muhammad Syawal √    √    √     √   5 
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20 Muhammad Tirto Aji √    √    √     √   5 

21 Musyauqiyah Ramadhan √    √    √     √   5 

22 Nada Asyila Zuliyanti √    √    √     √   5 

23 Nasrul Saputra √    √    √     √   5 

24 Nur Ainun Afifa Kasim √     √   √    √    5 

25 Nur Alika √    √    √     √   5 

26 Pradina Axelica Salsabila  √   √    √     √   6 

27 Ruslan √    √    √     √   5 

28 Sahra Pratiwi √    √    √     √   5 

29 Salsabila Arif √    √    √     √   5 

Jumlah skor 158 

 

Keterangan : 

Kriteria penilaian     

1 : Sangat tidak baik  3 : Baik  

2 : Tidak Baik        4 : Sangat baik  

 

Makassar, Juli 2022 

         Memeriksa dan menyetujui, 

         Guru Kelas IV         Mahasiswa 

  



Suzi Alham, S.Sos        Lisra 
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Lampiran 9 

Hasil Belajar Siklus I 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 Afika Rahmawati 70 Tuntas 

2 Ahmad Al Hasby 70 Tuntas 

3 Alya Alfatunissa 70 Tuntas 

4 Andhyza Dhearsa Natasy 60 Tidak Tuntas 

5 Andika Pratama 50 Tidak Tuntas 

6 Aqila Dwi Alkhansa 60 Tidak Tuntas 

7 Aulia Azzahra 80 Tuntas 

8 Biangka Putri Kirana 90 Tuntas 

9 Faradilla Sari Sapuri Z 80 Tuntas 

10 Haerul Pratama 70 Tuntas 

11 Muh. Afdal Natria 70 Tuntas 

12 Muh. Faiz Iqbal 70 Tuntas 

13 Muh. Alfiansyah Saputra 60 Tidak Tuntas 

14 Muh. Iksan 60 Tidak Tuntas 

15 Muh. Nur Ramadhan 40 Tidak Tuntas 

16 Muh. Reski Aditya 70 Tuntas 
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17 Muh. Rizky Aditya 70 Tuntas 

18 Muhammad Imbron 60 Tidak Tuntas 

19 Muhammad Syawal 60 Tidak Tuntas 

20 Muhammad Tirto Aji 50 Tidak Tuntas 

21 Musyauqiyah Ramadhan 70 Tuntas 

22 Nada Asyila Zuliyanti 80 Tuntas 

23 Nasrul Saputra 70 Tuntas 

24 Nur Ainun Afifa Kasim 70 Tuntas 

25 Nur Alika 80 Tuntas 

26 Pradina Axelica Salsabila 80 Tuntas 

27 Ruslan 70 Tuntas 

28 Sahra Pratiwi 60 Tidak Tuntas 

29 Salsabila Arif 90 Tuntas 

Jumlah  1.980 
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Lampiran 10 

Hasil Belajar Siklus II 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 Afika Rahmawati 80 Tuntas  

2 Ahmad Al Hasby 80 Tuntas 

3 Alya Alfatunissa 90 Tuntas 

4 Andhyza Dhearsa Natasy 70 Tuntas 

5 Andika Pratama 60 Tidak Tuntas 

6 Aqila Dwi Alkhansa 70 Tuntas 

7 Aulia Azzahra 80 Tuntas 

8 Biangka Putri Kirana 80 Tuntas 

9 Faradilla Sari Sapuri Z 70 Tuntas 

10 Haerul Pratama 70 Tuntas 

11 Muh. Afdal Natria 70 Tuntas 

12 Muh. Faiz Iqbal 80 Tuntas 

13 Muh. Alfiansyah Saputra 80 Tuntas 

14 Muh. Iksan 80 Tuntas 

15 Muh. Nur Ramadhan 80 Tuntas 
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16 Muh. Reski Aditya 90 Tuntas 

17 Muh. Rizky Aditya 80 Tuntas 

18 Muhammad Imbron 80 Tuntas 

19 Muhammad Syawal 70 Tuntas 

20 Muhammad Tirto Aji 80 Tuntas 

21 Musyauqiyah Ramadhan 80 Tuntas 

22 Nada Asyila Zuliyanti 80 Tuntas 

23 Nasrul Saputra 90 Tuntas 

24 Nur Ainun Afifa Kasim 80 Tuntas 

25 Nur Alika 80 Tuntas 

26 Pradina Axelica Salsabila 70 Tuntas 

27 Ruslan 80 Tuntas 

28 Sahra Pratiwi 60 Tidak Tuntas 

29 Salsabila Arif 90 Tuntas 

Jumlah  2.250 
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Lampiran 11 

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Pemberian materi kepada peserta didik 

 

Gambar 2. Penjelasan mengenai metode demonstrasi 
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Gambar 3. Setelah Pembagian kelompok 

 

Gambar 4. Pelaksanaan metode demonstrasi 
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Gambar 5. Pelaksanaan metode demonstrasi 

 

Gambar 6. Setelah pelaksanaan metode demonstrasi 
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	Kelebihan dan Kelemahan Metode Demonstrasi
	Metode ini memiliki kelebihan sebagai berikut :
	a. Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari karena siswa disuruh langsung mempraktikkan bahan pelajaran yang dijelaskan
	b. Proses pembelajaran akan lebih menarik karena siswa tak hanya mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi.
	c. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkn antara teori dan kenyataan dengan demikian siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran.
	Walaupun demikian baiknya metode ini masih ada pula kelemahan yang perlu diperhatikan ialah :
	a. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang karena tanpa persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. untuk menghasilkan pertunjukkan suatu proses tertentu, guru harus beberap...
	b. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan dan tempat memadai yang bearti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal.
	c. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih professional.
	Menurut Abimayu (2009) ada beberapa cara dalam mengatasi kelemahan metode demonstrasi adalah : (1) guru harus terampil melakukan demonstrasi. (2) melengkapi sumber, alat dan media pembelajaran yang diperlukan untuk demonstrasi. (3) mengatur waktu seb...
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	a. Pengertian Mata Pelajaran Matematika
	Menurut BSNP, Matematika berhubungan dengan cara memahami konsep matematika dan mengaplikasikan konsep dalam pembelajaran matematika yang dapat menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi serta berpadu pada perkembangan IPTEK. Hal in...
	b. Tujuan Mata Pelajaran Matematika
	Mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut :
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	4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol , tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.
	c. Materi Yang Diajarkan
	Pecahan atau disebut  fraksi adalah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk  ,𝒂-𝒃.  dimana b ≠ 0. Dalam hal ini a merupakan pembilang dan b merupakan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pem...
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