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Peningkatan Hasil Belajar IPA pada Materi Tata Surya
Melalui Metode Demontrasi
Wahdini
SMP Negeri 11 Banda Aceh
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar IPA pada materi tata surya.
Subjek penelitiannya adalah siswa kelas IX-3 SMP Negeri 11 Banda Aceh
tahun pelajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa seluruhnya 20 orang siswa.
Metode yang digunakan adalah metode Demonstrasi, agar siswa lebih mudah
memahami dan mempraktekkan apa yang diperolehnya. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas, yang terdiri dari dua siklus pelaksanaan
selama tiga bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015.
Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan butir soal
tes dan lembar instrumen aktivitas siswa. Validasi data dilakukan dengan
memasukkan nilai tes kedalam daftar nilai beserta hasil observasi aktivitas
siswa saat pembelajaran berlangsung. Teknik analisis data menggunakan
statistik deskriptif persentase. Dan prosedur penelitiannya meliputi tahapantahapannya yaitu perencanaan, pelakasanaan, observasi dan refleksi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa,
dari 65% pada siklus I, meningkat menjadi 90% pada siklus II.
Kata kunci : Hasil Balajar, IPA, metode Demonstrasi.
ABSTRACT
This research approved the result of increasing to learn IPA at the Tata Surya
Lesson. The subject at the research was grade/class IX-3 with 20 students SMP
Negeri 11 Banda Aceh, 2014/2015 of years study. The method was used
Demonstrations in order to get simple students under standing and practicing
what they were had. The research was the actions research it consists two cycle
job in chang the three mounth, the beginning January to March 2015 th. The
method of collecting data used questions test and instrument activity students.
The Validations data worked with taking point test in the list point with activity
observations student while studied. The tecnich analist data used statistic
descriptive pensentase. And the procedure research consist of stages, schedule,
realization, observation and reflection. Those result have been as expected
sucses learning students from 65% in first cycle significant become 90% in
cycle two.
Keywords : Learning result, IPA, method Demonstration.
PENDAHULUAN
Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat
timbal balik, baik antara guru dengan siswa, maupun antara siswa dengan siswa, untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk
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komunikasi yang diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait
dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran IPA yang berlangsung di SMP Negeri 11 Banda Aceh pada
Semester I masih bersifat secara konvensional dimana guru memberikan ilmu
pengetahuannya dengan menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran
berpusat pada guru (Teacher Centered). Hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam
proses pembelajaran IPA khususnya pada materi tata surya adalah rasa bosan yang
dirasakan oleh siswa karena hanya mendengarkan dan mencatat materi yang dipelajari.
Siswa cenderung kurang aktif dan kurang memiliki motivasi dalam melakukan
pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa rendah.
Penerapan sebuah metode yang tepat, merupakan salah satu solusi yang baik
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Metode pembelajaran yang
dibarengi dengan demonstrasi atau peragaan dari sebuah materi yang sedang dipelajari
akan menambah pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung.
Metode pembelajaran demonstrasi adalah suatu upaya yang mendorong siswa untuk
mendemonstasikan materi yang diajarkan dalam pembelajaran dengan tujuan siswa
lebih mudah memahami atau mempraktekkan apa yang diperolehnya.
Dalam melaksanakan proses belajar mengajar guru dituntut untuk dapat
memilih interaksi belajar mengajar yang tepat supaya dapat mewujudkan kondisi
pembelajaran siswa aktif dan kreatif. Setiap strategi atau metode yang direncanakan
oleh guru harus mengedepankan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran untuk
terciptanya suasana yang menyenangkan.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini adalah untuk
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa, serta kemampuan guru dalam mengelola
proses belajar mengajar IPA pada materi Tata Surya bagi siswa kelas IX-3 SMP Negeri
11 Banda Aceh. Sehingga dengan berpedoman pada latar belakang masalah tersebut,
maka peneliti merumuskan masalahnya: Apakah dengan menggunakan metode
demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada materi Tata Surya bagi siswa
kelas IX-3 SMP Negeri 11 Banda Aceh.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan
aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar sehingga tercapai kompetensi dasar mata
pelajaran IPA yang telah tertera dalam RPP dengan menerapkan metode demonstrasi,
sehingga dapat memperkuat proses pembelajaran IPA khususnya pada materi Tata
Surya karena mendorong siswa lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan dan
kecakapan siswa saat proses pembelajaran.
TINJAUAN PUSTAKA
Menurut James O Withaker dalam Dewi Ketut Sukardi, (1983) mendefinisikan
belajar sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan
atau pengalaman, disamping itu juga diartikan sebagai proses sebagian tingkah laku
melalui pendidikan atau lebih khusus melalui proses pelatihan. Sedangkan menurut
Nasution (2006) hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar
dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru.
Hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar,
karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan hasil belajar adalah sesuatu yang
diperoleh dari proses belajar mengajar. Hasil belajar dapat memperlihatkan berhasil
tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan.
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Hakekat pembelajaran IPA merupakan hasil kegiatan manusia berupa
pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisir, tentang alam sekitar yang
diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah. Hal ini berarti bahwa
fisika harus diajarkan pada siswa secara utuh baik sikap ilmiah, proses ilmiah, maupun
pruduk ilmiah, sehingga siswa dapat belajar mandiri untuk mencapai hasil yang
optimal. Kemampuan siswa dalam mengguanakan metode ilmiah perlu dikembangkan
untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan nyata (Sardiman, 2004).
Tujuan pembelajaran IPA di SMP menurut Kurikulum KTSP (Depdiknas,
2003) secara terperinci: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang
Maha Esa berdasarkan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya,
(2)
mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,
Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri daari sebuah
bintang besar yang disebut matahari, dan semua objek yang terkait oleh gaya
grafitasinya. Objek-objek tersebut adalah delapan buah planet yang sudah diketahui
dengan orbit elips, lima planet kerdil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan
jutaan benda langit (meteor, asteroid, komet) lainnya.
Melalui penggunaan metode yang tepat, sebagaimana metode adalah cara yang
digunakan untuk menyampaikan meteri pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan
kurikulum. Suatu metode mengandung pengertian terlaksananya kegiatan guru dan
kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Metode dilaksanakan melalui prosedur
tertentu (Hamalik, 2005) Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara yang
berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berada di bawah kondisi yang
berbeda (Hamadah, 2008).
Maka metode demonstrasi merupakan suatu metode mengajar yang
memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Dengan demonstrasi proses
penerimaan siswa terhadap pembelajaran lebih berkesan secara mendalam, sehingga
membentuk pengertian dengan baik dan sempurna dapat mengamati dan
memperhatikan apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran berlangsung.
METODA PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 11 Banda Aceh dalam
kurun waktu tiga bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2015 pada
semester genap. Subjek penelitian dan sumber data diperoleh dari pengumpulan data
hasil tes dan observasi kelas saat PBM berlangsung, yaitu siswa Kelas IX-3 SMP
Negeri 11 Banda Aceh semester II tahun ajaran 2014/2015. Jumlah siswa seluruhnya
20 orang, laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 9 orang.
Validasi data dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini dengan cara
memasukkan nilai-nilai tes siswa kedalam daftar nilai yang telah disiapkan
sebelumnya. Sedangkan validasi data untuk lembar observasi yang telah disediakan
sebelumnya berupa contrengan-contrengan sehingga terlihat hasil berupa kegagalan
maupun keberhasilan pada pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif
persentase, yaitu:
P=
Keterangan:
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P = Angka persentase
f = Frekuensi jawaban aktivitas siswa
N = Jumlah aktivitas siswa (Sudijono, 2005)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Kondisi pembelajaran IPA yang berlangsung di SMP Negeri 11 Banda Aceh
pada kelas IX-3 sebelum diterapkannya pembelajaran dengan metode demonstrasi
adalah masih bersifat secara konvensional. Pada saat proses pembelajaran sedang
berlangsung siswa cenderung kurang aktif dan kurang memiliki motivasi dalam
melakukan pembelajaran. Hal inilah yang membuat hasil belajar siswa menjadi rendah.
Hasil ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal sebelum diterapkannya metode
demonstrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Siklus I

Perolehan hasil belajar
(KKM 75)
Nilai 75
Nilai 75
keatas
kebawah
13 orang

7 orang

Ketuntasan (%)
Tuntas

Tidak tuntas

65%

35%

Tabel 1. Hasil belajar peserta didik siklus I
Berdasarkan data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam PBM pada siklus I
dengan menerapkan metode ceramah didapatkan persentase hasil belajar, yaitu 13
siswa yang sudah tuntas sedangkan 7 siswa yang lainnya belum tuntas mengikuti
pembelajaran materi tata surya dengan jumlah seluruhnya 20 orang siswa. Dan
berikutnya pada PBM siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Siklus II

Perolehan hasil belajar
(KKM 75)
Nilai 75
Nilai 75
keatas
kebawah
17 orang

3 orang

Ketuntasan (%)
Tuntas

Tidak tuntas

85%

15%

Tabel 2. Hasil belajar peserta didik siklus II
Berdasarkan data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam PBM pada siklus II
dengan menerapkan metode demonstrasi didapatkan persentase hasil belajar, yaitu 17
siswa yang sudah tuntas, hanya 3 siswa yang belum tuntas belajar dari jumlah siswa
seluruhnya 20 orang. Hasil persentase ketuntasan yang diperoleh pada siklus I adalah
65% yang tuntas, sedang pada siklus II telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa,
yaitu 85% siswa tuntas dengan penerapan metode demonstrasi. Dimana ketuntasan
secara klasikal yang ingin di capai adalah 75%.
Ketidakberhasilan siswa dalam pembelajaran di siklus I dapat diakibatkan oleh
penerapan metode belajar yang berpusat pada guru sehingga perlu perubahan metode
yang lebih cocok, yaitu menerapkan metode demonstrasi untuk mencapai nilai klasikal
yang diinginkan.
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Maka pembelajaran dilakukan perubahan pada siklus II dengan lebih
meningkatkan proses belajar mengajar yang dilakukan dikelas, yaitu merincikan proses
pembelajarannya mulai perencanaan, tindakan pelaksanaan di kelas hingga refleksi
beserta evaluasi melalui instrumen-instrumen tes. Dan metode yang digunakan adalah
metode demonstrasi, agar para siswa dapat lebih mengerti dan lebih terfokus untuk
pembahasan materi yang akan dilakukan untuk mencapai hasil belajar sesuai KKM
yang dibutuhkan.
Pembahasan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian mulai dari pelaksanaan siklus I dan
siklus II melalui tahapan-tahapannya, seperti pendapat Kemmis dan Mc Taggar, (2008)
penelitian tindakan kelas memiliki desain empat komponen, yaitu perencanaan,
tindakan, pengamatan dan refleksi. Setelah hal tersebut dilakukan dikelas hingga
memperoleh hasil tes yang diinginkan dengan penerapan metode demonstrasi dapat
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi tata surya. Selain itu, juga dapat
menumbuhkan minat belajar peserta didik yang lebih aktif dan kreatif karena
mempunyai semangat belajar tinggi.
Hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus I dengan persentase ketuntasan
sebesar 65% dan tidak tuntas sebesar 35%. Maka pembelajaran dilakukan perubahan
pada pelaksanaan siklus II hingga perolehan akhir hasil belajar siklus II dengan
persentase ketuntasan sebesar 85% dan tidak tuntas 15%. Perbandingan hasil belajar
dari siklus I ke siklus II menunjukkan bahwa, peningkatan hasil belajar telah terjadi
dalam pembelajaran tersebut dengan menerapkan metode demonstrasi. Dengan
demikian, proses pembelajaran dengan metode demonstrasi pada materi tata surya
terbukti dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Penerapan metode demonstrasi dapat menigkatkan hasil belajar sains pada materi
Tata Surya bagi siswa kelas IX-3 SMP Negeri 11 Banda Aceh.
2. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar
siswa, serta kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar IPA pada
materi Tata Surya bagi siswa kelas IX-3 SMP Negeri 11 Banda Aceh.
Saran
Berdasarkan simpulan dan temuan di lapangan, maka peneliti mengajukan
beberapa saran berikut ini:
1. Penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi pada pelajaran
IPA sangat besar manfaatnya bagi guru maupun siswa. Oleh karena itu, hendaknya
metode ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa.
2. Guru hendaknya mengajar dengan menggunakan metode/model yang dapat
membantu mempermudah pemahaman siswa dalam memahami materi yang
disampaikan oleh guru agar hasil belajar siswa dapat meningkat sesuai yang
diharapkan.

23

Wahdini

DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional (2003). Kurikulum 2004: Kompetensi Standar
Mata Pelajaran Sains. Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia.
Hamalik, O. (2005). Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
Hamdah, B. U. (2008). Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
Hariyanto. (2004). IPA Untuk Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Erlangga.
Kemmis, S. and Mc. Taggart, R. (2008). The Action Research Reader. Victoria:
Deakin University Prees.
Nasution (2006). http://zukhrufarisma.wordpress.com/2010/11/02/strategipembelajaran/
Sardiman, A. M. (2004). Interaksi dan motivasi belajar-mengajar. Jakarta: Rajawali.
Sudijono, A. (2005). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Sukardi, Dewi Ketut (1983). Bimbingan & Penyuluhan Belajar. Surabaya, Usaha
Nasional.
Tim Abdi Guru, (2006). IPA Terpadu 3. Jakarta: Erlangga

24

