
BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Umumnya anak tunagrahita mempunyai banyak masalah. Ciri utama anak 

tunagrahita adalah kelemahan dalam berfikir atau bernalar. Akibat dari kelemahan 

tersebut anak tunagrahita memiliki kemampuan belajar dan adaptasi sosial di bawah 

rata-rata. 

Hal tersebut juga terjadi pada siswa SLB-C YPALB Karanganyar memiliki 

kemampuan di bawah rata-rata, terlihat dalam setiap pelajaran berlangsung anak 

mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran. 

Penyebab lain karena terbatasnya alat peraga yang dimiliki sekolah. 

Berdasarkan catatan inventaris alat peraga ataupun benda tiruan untuk mata 

pelajaran IPA Sub Kompetensi Makhluk Hidup dan proses kehidupan belum 

dimiliki oleh sekolah. Disamping itu metode yang digunakan dalam pembelajaran 

IPA banyak menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas, 

sehingga metode demonstrasi jarang digunakan. Dengan kondisi tersebut hasil 

belajar siswa pada sub kompetensi makhluk hidup dan proses kehidupan belum 

sesuai dengan harapan. Dengan kata lain hasil belajar siswa rendah. 

Proses pembelajaran IPA perlu adanya suatu proses demonstrasi baik dengan 

alat peraga gambar, tiruan bahkan benda asliya. IPA berkaitan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip 

saja. Tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Sehubungan dengan hal 

tersebut di atas peserta didik perlu diajak keluar kelas untuk mengetahui benda yang 

sesungguhnya. Misalnya untuk menerangkan perkembangbiakan pohon pisang 

(tumbuhan) peserta didik diajak ke kebun pisang.  

Di samping itu pembelajaran IPA dilakukan untuk menumbuhkan 

kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di 

SMPLB menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses, salah satunya adalah dengan 

penerapan metode demonstrasi. 
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Permasalahan pokok bahwa hasil belajar peserta didik SMPLB kelas VII di 

SLB-C YPALB Karanganyar rendah, berdampak pada permasalahan yang dihadapi 

guru belum dapat memanfaatkan alat peraga IPA secara efektif.  

Penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari makhluk hidup dan proses 

kehidupan serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas terkandung harapan bahwa dengan 

penerapan metode demonstrasi hasil belajar siswa kelas VII SLB-C YPALB 

Karanganyar tentang makhluk hidup dan proses kehidupan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan data prestasi belajar IPA Sub Kompetensi Makhluk Hidup dan 

Proses Kehidupan Siswa SLB-C YPALB Karanganyar rendah maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Anak tunagrahita  mempunyai kemampuan yang terbatas, kesulitan dalam 

konsentrasi, kurang mampu menganalisis dan menilai kejadian yang dihadapi, 

kurang berpikir secara logis. 

2. Pelajaran IPA merupakan matapelajaran yang sulit bagi anak tunagrahita sebab  

dalam pembelajarannya perlu  menggunakan alat peraga gambar yang jelas dan 

akurat bahkan membutuhkan benda aslinya sehingga peserta didik mudah 

menerima materi yang diberikan guru. 

3. Bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran IPA belum dapat menggunakan 

alat peraga yang cocok dengan  materi bahkan kesulitan menyediakan alat 

peraga yang sesuai dengan materi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah seperti tersebut di atas maka perlu ada 

pembatasan masalah sebagai berikut :  

1. Mata pelajaran IPA bagi siswa kelas VII semester II Standar Kompetensi adalah 

Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan  menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya dan Kompetensi Dasarnya Menyebutkan jenis makanan hewan serta 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 
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       2. Prestasi belajar siswa kelas VII semester I nilai rata-rata pada buku raport adalah 

4,50,  sedangkan  rata-rata nilai ulangan harian 3,85. 

       3. Metode demonstrasi adalah suatu metode yang cara penyajiannya dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses yaitu 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

       4. Anak tuna grahita dalam penelitian adalah siswa kelas VII semester II SLB-C 

YPALB Karanganyar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang identifikasi dan pembatasan masalah tersebut 

diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut : 

Apakah penerapan metode demonstrasi  meningkatkan prestasi belajar IPA Sub 

Kompetensi Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan Siswa Kelas VII Semester II 

SLB-C YPALB Karanganyar tahun 2009?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPA Sub 

Kompetensi Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan bagi siswa kelas VII Semester II 

SLB-C YPALB Karanganyar tahun 2009 melalui metode demonstrasi. 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Dengan penelitian tindakan kelas ini, peneliti mendapat manfaat sebagai berikut 

: 

1) Mendapatkan pengetahuan (teori) tentang prestasi belajar. 

2) Mendapatkan pengetahuan (teori) tentang metode demonstrasi sebagai acuan 

untuk mengembangkan metode pembelajaran bagi anak tuna grahita. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi siswa : Dengan penelitian ini siswa dapat memperoleh 

pengetahuan alam secara langsung dan dapat mendayagunakan bahwa alam 

dapat menjadi wahana belajar yang baik. 

2) Manfaat bagi guru : Dengan penelitian ini, 
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a) Memperoleh pengetahuan tentang penggunaan metode demonstrasi 

dengan alat peraga tiruan dan model serta benda aslinya. 

b) Memudahkan menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik. 

3) Manfaat bagi sekolah : Dengan penelitian ini sekolah memiliki alat peraga 

lebih lengkap. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep tentang Anak Tunagrahita 

a. Pengertian  

Menurut Bratanata (dalam Muhammad Efendi 2006 :88) “seorang 

dikategorikan berlainan mental sub-normal atau tunagrahita, jika ia memiliki 

tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga 

untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan 

secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya”. Menurut 

Hendesche (dalam Muhammad Efendi 2006 :88) memberi batasan bahwa 

“anak tunagrahita adalah anak yang tidak cukup daya pikirnya, tidak dapat 

hidup dengan kekuatan sendiri di tempat sederhana dalam masyarakat. Jika 

ia dapat hidup, hanyalah dalam keadaan yang sangat baik”.  

Menurut Edgar Doll (dalam Muhammad Efendi 2006 :89) 

berpendapat “seseorang dikatakan tunagrahita jika (1) Secara sosial tidak 

cakap, (2) Secara mental di bawah normal, (3) Kecerdasannya terhambat 

sejak lahir atau pada usia muda, dan (4) kematangannya terhambat”.  

Sedangkan menurut The American Association on Mental Defiency 

(AAMD) (dalam Muhammad Efendi 2006 :89), “seseorang dikategorikan 

tunagrahita apabila kecerdasannya secara umum di bawah rata-rata dan 

mengalami kesulitan penyesuaian sosial dalam setiap fase perkembangannya 

(Hallahan dan Kauffman)”. 

Menurut Grossman (dalam Muhammad Efendi 2006 :89), “anak tuna 

grahita mempunyai tingkat kemampuan intelektual di bawah rata-rata selain 

itu juga mengalami gangguan perilaku adaptif selama  masa perkembangan 

hidupnya dari 0 tahun hingga 18 tahun”. 

Jadi dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

anak tunagrahita adalah anak yang memiliki taraf kecerdasan yang sangat 

rendah sehingga meniti tugas perkembangannya. Ia sangat membutuhkan 

layanan pendidikan dan bimbingan secara khusus. 

 

b. Klasifikasi Anak Tunagrahita 
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 Mohammad Efendi, (2006 : 89) mengklasifikasikan anak tunagrahita 

menjadi 4 macam yaitu : 

1) Klasifikasi menurut kelainan fisiknya antara lain :  
a. Tipe mongobid 
b. Tipe microcephalon 
c. Tipe critinism 

2) Klasifikasi menurut derajat kemampuan penyesuaian diri antara lain : 
a. Tidak tergantung pada orang lain. 
b. Semi tergantung pada orang lain. 
c. Sama sekali tergantung pada orang lain. 

3) Klasifikasi menurut aspek indeks intelegensi antara lain : 
a. Idiot  : IQ 0 – 25 
b. Imbecil  : IQ 25 – 50 
c. Debil atau moron  : IQ 50 – 75 

4) Klasifikasi menurut penilaian program pendidikan antara lain : 
a. Anak tunagrahita mampu didik. 
b. Anak tunagrahita mampu latih. 
c. Anak tunagrahita mampu rawat. 

Anak tunagrahita mampu didik (debil) adalah anak tunagrahita yang 
tidak mampu mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi ia masih 
memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan 
walaupun hasilnya tidak maksimal. Kemampuan yang dapat 
dikembangkan pada anak tunagrahita mampu didik antara lain : (1) 
membaca, menulis, mengeja dan berhitung; (2) menyesuaikan diri dan 
tidak menggantungkan diri pada orang lain; (3) keterampilan yang 
sederhana untuk kepentingan kerja dikemudian hari. Kesimpulannya, 
anak tunagrahita mampu didik berarti anak tunagrahita yang dapat 
dididik secara minimal dalam bidang-bidang akademis, sosial dan 
pekerjaan. 
Anak tunagrahita mampu latih (imbecil) adalah anak tunagrahita yang 
memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya sehingga tidak mungkin 
untuk mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita 
mampu didik. Oleh karena itu, beberapa kemampuan anak tunagrahita 
mampu latih yang diperlu diberdayakan, yaitu (1) belajar mengurus diri 
sendiri, misalnya : makan, pakaian, tidur, atau mandi sendiri, (2) belajar 
menyelesaikan di lingkungan rumah atau sekitarnya, (3) mempelajari 
kegunaan ekonomi di rumah, di bengkel kerja (Sheltered workshop), atau 
di lembaga khusus. Kesimpulannya, anak tunagrahita mampu latih 
berarti anak tunagrahita hanya dapat dilatih untuk mengurus diri sendiri 
melalui aktivitas kehidupan sehari-hari (activity daily living), serta 
melakukan fungsi sosial kemasyarakatan menurut kemampuannya. 
Anak tunagrahita mampu rawat (idiot) adalah anak tunagrahita yang 
memiliki kecerdasan sangat rendah ia tidak mampu mengurus diri sendiri 
atau sosialisasi. Untuk mengurus diri sendiri sangat membutuhkan orang 
lain. A Child who is an idiot is so low intelectually that he does not learn 
to talk and usually does learn to take care of his bodily need. (Kirk & 
Johnson : 1951).  
Dengan kata lain anak tunagrahita mampu rawat adalah anak tunagrahita 
yang membutuhkan perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya, karena 
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ia tidak mampu terus hidup tanpa bantuan orang lain (totally dependen) 
(Patton : 1991). 
 

Munzayanah (2000 : 20) mengklasifikasikan anak tuna tunagrahita 

menjadi 6 macam yaitu : 

 

1) Klasifikasi menurut derajat kecacatannya, antara lain : 
a) Idiot : IQ 0 – 25  
b) Imbisil : IQ 25 – 50 
c) Debil : IQ 50 - 70 

2) Klasifikasi menurut ekologinya, antara lain :  
a) Anak tunagrahita karena keturunan. 
b) Anak tunagrahita karena gangguan fisik. 
c) Anak tunagrahita karena kerusakan otak. 

3) Klasifikasi menurut tipe klinis, antara lain : 
a) Cretinisme 
b) Mongoloid 
c) Microcephalis 
d) Hidrocephalis 
e) Cerebral palsy 

4) Klasifikasi menurut tujuan pendidikan, antara lain :  
a) Anak mampu rawat 
b) Anak mampu latih  
c) Anak mampu didik 

5) Klasifikasi dari The American Phychiatric Association, antara lain:  
a) Mild deficiency  
b) Modere deficiency 
c) Severe deficiensy 

6) Klasifikasi menurut American Association on Mental Deficiency atas 
tinjauan medik, antara lain : 
a) Penyakit karena infeksi. 
b) Penyakit karena intoksitasi. 
c) Penyakit akibat trauma atau sebab fisik. 
d) Penyakit karena gangguan metabolisme. 
e) Penyakit akibat pengaruh pre natal yang tidak diketahui. 

 

c. Karakteristik Anak Tunagrahita  

Karakteristik anak tunagrahita yang sering dialami anak tunagrahita 

menurut Munzayanah (2000 : 24a) adalah :  

1) Mengalami kelainan atau kelambatan dalam bicara sehingga sakit untuk 
diajak berkomunikasi. 

2) Mengalami gangguan dalam sosialisasi. 
3) Mempunyai kemampuan yang terbatas di bidang intelektual, sehingga 

hanya mampu didik untuk membaca, menulis dan menghitung pada batas-
batas tertentu bagi tunagrahita yang tergolong ringan. 

4) Dapat dilatih untuk keterampilan-keterampilan ringan. 
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Karakteristik anak tunagrahita menurut Mohammad Efendi, (2006 : 

98) adalah : 

1) Cenderung memiliki kemampuan berfikir konkrit dan sukar berfikir. 
2) Mengalami kesulitan dalam konsentrasi. 
3) Kemampuan sosialisasinya terbatas. 
4) Tidak mampu menyimpan instruksi yang sulit. 
5) Kurang mampu menganalisis dan menilai kejadian ayng dihadapi. 
6) Pada tunagrahita mampu didik, prestasi tertinggi bidang baca, tulis, 

hitung tidak lebih dari anak normal setingkat kelas III – IV sekolah 
dasar. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik anak tunagrahita secara umum mempunyai kemampuan 

sangat terbatas di bidang intelektual, sosialisasi, sulit diajak berkomunikasi, 

sulit menyimpan intruksi yang sulit, perkembangan motoriknya labil, 

prestasi dalam bidang membaca, menulis, dan berhitung setingkat anak 

normal kelas III – IV sekolah dasar.  

 

 

 

d. Penyebab Anak Tunagrahita  

Menurut Kirk (1970) (dalam Mohammad Efendi, 2006 : 91) bahwa 

penyebab anak tunagrahita ada 2 faktor penyebab yaitu :  

1) Faktor Endogen yaitu faktor ketidaksempurnaan psikobiologis dalam 

memindahkan gen (Hereditary transmission of psycho-biological 

insufficiency). 

2) Faktor eksogen yaitu faktor yang terjadi akibat perubahan patologis dari 

perkembangan normal. 

Menurut Devenport penyebab anak tunagrahita dapat dirinci melalui 

panjang berikut : 

1) Kelainan atau keturunan yang timbul pada benih plasma. 

2) Kelainan atau keturunan yang dihasilkan selama penyuburan telur. 

3) Kelainan atau keturunan dikaitkan dengan implantasi. 

4) Kelainan atau keturunan yang timbul dalam embrio. 

5) Kelainan atau keturunan yang timbul dari luka saat kelahiran. 

6) Kelainan atau keturunan yang timbul dalam janin. 
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7) Kelainan atau keturunan yang timbul pada masa bayi dan masa kanak-

kanak. 

 

e. Permasalah Anak Tunagrahita 

Menurut Moh. Amin (1995 : 41) dengan keterbatasan yang ada dan 

daya kemampuan yang dimiliki anak tunagrahita menimbulkan munculnya 

berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi anak tunagrahita dalam 

konteks pendidikan adalah sebagai berikut : 

1) Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.  

Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan perawatan diri dalam 

kehidupan sehari–hari. Melihat kerterbatasan anak dalam kehidupan 

sehari-hari mereka banyak mengalami kesulitan lebih-lebih anak 

tunagrahita berat memerlukan bimbingan dalam pemeliharaan kehidupan 

sehari-hari. Masalah pemeliharaan hidup anak tunagrahita seperti cara 

makan, menggosok gigi, memakai baju, memakai/ menali sepatu, dan 

lain-lain. 

2) Masalah kesulitan belajar, dengan keterbatasan kemampuan berfikir 

mereka tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tentu mengalami kesulitan 

belajar, dalam bidang pengajaran akademik, sedangkan dalam bidang 

non akademik mereka tidak banyak mengalami kesulitan belajar. 

Kesulitan belajar yang dihadapi anak tunagrahita meliputi : kesulitan 

mengangkap pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, mencari 

metode yang tepat, kemampuan berfikir abstrak rendah, daya ingat 

lemah, dan sebagainya. 

3) Masalah penyesuaian diri, berkaitan dengan kesulitan dalam 

berhubungan/ berinteraksi dengan individu maupun kelompok 

sekitarnya. Kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan, sehingga anak tunagrahita yang 

memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal akan mengalami hambatan 

dalam bersosialisasi. 

4) Masalah penyaluran kerja, secara empirik anak tunagrahita cenderung 

menggantungkan diri kepada orang lain (orang tua dan keluarga) dan 

sangat terbatas yang mampu hidup mandiri terutama anak tunagrahita 

ringan.  
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Dengan demikian penyaluran kerja bagi anak tunagrahita perlu 

penanganan yang ideal dan serius. Oleh karena itu perlu pembekalan non 

akademik berupa kerajinan atau ketrampilan sederhana yang dapat 

dijadikan bekal hidup bermasyarakat. 

5) Masalah gangguan kepribadian dan emosi, bahwa anak tunagrahita 

kurang memiliki kemampuan berfikir, keseimbangan pribadi dan emosi 

labil. Kondisi ini terlihat pada penampilan tingkah laku sehari-hari. 

Misalnya : berdiam diri dalam waktu lama, gerakan hiperaktif, mudah 

marah, mudah tersinggung, suka mengganggu orang lain, maka anak 

tunagrahita perlu bimbingan dan pengawasan secara kontinue dari guru 

di sekolah dan orang tua jika di rumah. 

 

2. Konsep Tentang Prestasi Belajar IPA 

a. Pengertian prestasi belajar 

Menurut Sutratinah Tirtonegoro (1984 : 64), mengemukakan bahwa 

:”Prestasi belajar adaah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol huruf maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode 

tertentu”. 

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1990 : 30) “Prestasi belajar adalah 

suatu hasil maksimal yang diperoleh seseorang dalam usahanya dalam 

rangka mengaktualisasikan dan mempotensikan diri lewat belajar. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2001 : 70 ) yang dimaksud prestasi 

belajar adalah “penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan  oleh mata pelajran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka yang diberikan oleh guru “. 

Sedangkan pengertian prestasi belajar menurut Maslow (dalam Nana 

Sudjana,2007 : 22 ) bahwa : 

Prestasi belajar suatu masalah yang bersifat perenial dalam sejarah 
kehidupan manusia karena sepanjang rentang kehidupan manusia selalu 
mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing 
kehadiran prestasi belajar dalam kehidupan manusia pada tingkat dan jenis 
tertentu pula manusia yang berada di bangku sekolah. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan prestasi belajar 

adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang dari usaha kegiatan dalam 
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rangka mengaktualisasikan, penguasaan pengetahuan atau ketrampilan dan 

mempotensikan dirinya yang dinyatakan dalam bentuk rangka, huruf, simbol 

atau kalimat dalam periode tertentu sesuai dengan bidang dan kemampuan 

masing-masing individu. 

 

b. Pengertian IPA 

Menurut Srini M. Iskandar (2002 : 2), pengertian IPA adalah 

singkatan kata “Ilmu Pengetahuan Alam”, terjemahan dari kata bahasa 

Inggris Natural Science. Natural artinya alamiah berhubungan dengan alam 

atau bersangkut paut dengan alam. Science artinya Ilmu Pengetahuan. Jadi 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) atau science secara harfiah dapat disebutkan 

sebagai ilmu tentang alam ini. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di alam. 

Menurut Webster’s dan New Collegtale Dictiorary, dalam Srini M. 

Iskandar  (2002 : 2) menyatakan : “Natural science is knowledge concerned 

with the physical and it’s phenomena”. Artinya ilmu pengetahuan alam 

adalah pengetahuan tentang alam dan gejala-gelajanya.  

Menurut Nash (dalam Hendro Darmadjo, Jenny R.E Kaligis 1991 : 3) 

mengemukakan bahwa “Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu cara atau 

metode untuk mengamati alam dunia ini bersifat analisis, lengkap, cermat, 

serta fenomena yang lain sehingga keseluruhannya membentuk suatu 

perspektif yang baru tentang objek yang diamati itu”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam melalui metode pengamatan 

yang bersifat analisis, lengkap, cermat yang membentuk perspektif yang 

baru tentang obyek yang diamati.  

 

c. Pengertian Prestasi Belajar IPA 

Setelah memahami pengertian prestasi belajar dan pengertian IPA, 

maka dapat dipadukan bahwa prestasi belajar IPA adalah suatu hasil yang 

diperoleh seseorang dari usaha kegiatan belajar dalam rangka 

mengaktualisasikan diri dalam bentuk angka, huruf, simbol atau kalimat 

melalui pembelajaran tentang alam dengan metode pengamatan yang bersifat 
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analisis, serta lengkap sehingga membentuk perspektif yang baru pada obyek 

yang diamati. 

 

d. Kurikulum IPA  

         Menurut Depdiknas (2006:63) Kurikulum IPA kelas VII SLB-C 

dituangkan Standar Kompetensi  dan Kompetensi Dasar minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan  yang diharapkan dapat dicapai pada semester II  yaitu: 

 1). Standar Kompetensi : Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 

a. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

Kompetensi Dasar : 

3.1. Menyebutkan jenis makanan hewan. 

3.2.Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

Standar Kompetensi : 

b. Mengenal beragam jenis makhluk hidup. 

Kompetensi Dasar : 

4.1. Menyebutkan beragam jenis makhluk hidup. 

4.2. Mendiskripsikan daur hidup beberapa macam hewan. 

4.3. Mendiskripsikan daur hidup beberapa macam tumbuhan. 

Standar Kompetensi  : Energi dan Perubahannya 

5.  Memahami pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar : 

5.1. Mengumpulkan informasi tentang pengaruh energi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5.2. Menerapkan pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari. 

2). Pembelajaran IPA sub Kompetensi Makhluk Hidup dan Proses 

Kehidupan: Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya 

a). Jenis makanan hewan yaitu tumbuhan dan bahan makanan yang 

berasal dari hewan lain. 

b). Berdasarkan jenis makanannya hewan dapat digolongkan menjadi 3 

yaitu : 

 1). Hewan pemakan tumbuhan ( herbivore ). 

 2). Hewan pemakan daging ( karnivora ). 

 3). Hewan pemakan daging dan tumbuhan ( omnivore ). 
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3. Metode Demonstrasi  

a.  Pengertian metode demonstrasi 

  Menurut Mulyani Sumatri dan Johar Permana (2002 :132) metode 

demonstrasi  adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda 

tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam 

bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang 

memahami atau ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. 

  Menurut Rini Budiharti (1999 : 32), Demonstrasi adalah suatu teknik 

mengajar dimana dikombinasikan penjelasan lisan dengan suatu pembuatan, 

sering dengan menggunakan suatu alat. 

  Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi adalah teknik mengajar dengan mengkombinasikan penjelasan 

lisan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda 

tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam 

bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru dalam topik bahasan yang 

harus didemonstrasikan.  

 

b. Tujuan penggunaan metode demonstrasi  

  Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001 : 133) tujuan 

penggunaan metode demonstrasi adalah : 

1). Mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki peserta 

didik atau dikuasai peserta didik. 

2). Mengkonkritkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. 

3). Mengembangkan kemampuan pengamatan pandangan dan penglihatan 

para peserta didik secara bersama-sama. 

 

c.  Alasan penggunaan metode demonstrasi bagi anak tunagrahita adalah : 

1). Tipe belajar anak tunagrahita ada keterbatasan ada yang kuat visual, 

tetapi lemah dalam anditif dan motorik atau sebaliknya. 

2). Memudahkan dalam pembelajaran akan lebih jelas dan lebih konkrit 

serta menghindari verbalisme. 

3). Memudahkan anak tunagrahita memahami bahan pelajaran. 

4). Proses pembelajaran lebih menarik. 
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5). Merangsang  peserta didik lebih aktif dalam pengamatan.  

d. Implementasi Pembelajaran IPA Dengan Metode Demonstrasi 

  Proses pembelajaran IPA dengan metode demonstrasi peserta didik 

dapat cara mencari tahu tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya baik melalui gambar maupun aslinya. 

          

B. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, maka kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa anak tunagrahita mengalami keterbatasan dalam pembelajaran IPA Sub 

Kompetensi Makhluk hidup dan Proses Kehidupan. 

2. Bahwa untuk mempercepat peningkatan prestasi belajar bagi anak tungrahita 

diperlukan metode belajar yang sesuai dengan minat belajar anak.  

3. Bahwa metode demonstrasi merupakan salah satu metode belajar IPA yang 

dapat digunakan untuk mendorong minat belajar IPA bagi anak-anak 

tunagrahita. 

4. Bahwa metode demonstrasi merupakan salah satu alas untuk menumbuhkan dan 

memancing minat anak tunagrahita.  

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diduga pembelajaran dengan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar IPA khususnya Sub 

Kompetensi Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan. 

 

Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir sebagaimana diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : 

Kemampuan prestasi belajar 
anak tunagrahita sub 
kompetensi makhluk hidup 
dan proses kehidupan, stan-
dar kompetensi mengg-
olongkan hewan berdasar 
jenis makanannya pada pre 
test rendah. 

Penerapan metode 
demonstrasi dengan 
proses alat peraga 
tiruan dan asli. 

Kemampuan belajar anak 
tunagrahita sub kompe-
tensi makhluk hidup dan 
proses kehidup-an, standar 
kompetensi menggolong-
kan hewan berdasar jenis 
makanannya meningkat. 
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Bahwa penerapan metode demonstrasi  meningkatkan prestasi belajar IPA Sub 

Kompetensi Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan bagi siswa kelas VII Semesrer II 

SLB-C YPALB Karanganyar tahun 2009. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian : dilaksanakan pada semester II pada bulan April sampai bulan 

Juni tahun pelajaran 2008/2009. 

2. Tempat penelitian  

Tempat penelitian dilaksanakan di SLB-C YPALB Jl. Lawu 80B Karanganyar. 

 

B. Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SLB-C YPALB Jl. 

Lawu 80 B Karanganyar. 

 

C. Sumber Data 

Sebagai sumber data penelitian adalah : 

1. Siswa kelas VII SLB-C YPALB Jl. Lawu 80 B Karangayar. 

2. Informan (Guru/ teman sejawat) 

3. Arsip nilai 

4. Hasil tugas yang diperoleh dari penelitian tugas yang dikerjakan peserta didik. 

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan April 2009. 

Wawancara yang digunakan bersifat fleksibel, tidak dalam swasana formal dan 

dapat dilakukan berulang-ulang pada informan yang sama. Dengan wawancara 

ini peneliti akan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. 

2. Observasi  

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisifasif agar 

hasilnya obyektif. Observasi dilakukan pada siswa kelas VII SLB-C YPALB Jl. 

Lawu 80 B Karanganyar untuk mengetahui proses belajarnya. 

 

3. Tes 
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Untuk mengetahui adanya peningkatan prestasi belajar IPA Sub 

Kompetensi Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan peneliti menggunakan tes 

yang terdiri dari tes awal (pretest), tes proses dan tes akhir (posttest). 

 

E. Validitas Data 

Untuk menjalani dan mengembangkan validitas data yang akan dikumpulkan 

dalam penelitian ini, penelitian menggunakan validitas data yang biasa digunakan 

dalam penelitian kuantitatif yaitu teknik trianggulasi.  

Trianggulasi sumber data digunakan dengan mengecek beberapa sumber 

data yaitu guru, siswa dan dokumen nilai siswa. Metode digunakan dengan 

membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun 

dokumen, sedangkan teori digunakan dengan melakukan kaji ulang setelah tindakan 

selesai dilaksanakan, mengenai apakah teori yang dipakai sebagai landasan masih 

sesuai atau tidak. 

Menurut Moleong, (dalam H.M.Basrowi dan Suwandi 2008:123)  

Trianggulasi yaitu pemeriksaan yang menggunakan sumber data,metode dan teori. 

Menurut Priyono, (dalam H.M.Basrowi dan Suwandi 2008:123)  

Trianggulasi merupakan proses memastikan sesuatu dari berbagai sudut pandang 

yang berarti meningkatkan ketajaman pengamatan melalui berbagai cara observasi.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Trianggulasi 

berarti suatu cara untuk mendapatkan keakuratan data dengan menggunakan 

berbagai cara, prosedur, dan metode agar data yang diperoleh dapat dipercaya 

kebenarannya.   

F. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dengan deskriptif. Data kuantitatif menggunakan 

analisis deskriptif komperatif yaitu membandingkan nilai tes setelah siklus I dan 

nilai tes setelah siklus II. 

 

G. Indikator 

  Dengan mendemonstrasikan jenis-jenis makanan hewan untuk   

      menggolongkan hewan maka anak lebih aktif dan konsentrasi dalam  

      pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa meningkat. 

 

H. Prosedur Penelitian 
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Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian tindakan 

kelas. 

2. Menentukan banyaknya tindakan yang dilakukan dalam siklus. 

3. Dalam penelitian dilakukan dalam 2 siklus. 

4. Menentukan tahapan siklus ada 4 yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

refleksi.  

5. Menentukan tahapan dalam siklus  

a. Siklus I 

1. Perencanaan meliputi : 

a) Pengumpulan data 

b) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa dan memecahkannya. 

c) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

d) Memberi tugas pada siswa untuk mengetahui perubahan setelah 

pembelajaran/ tindakan. 

 

2. Pelaksanaan  

Sebelum proses pembelajaran dimulai guru memberi pretest. 

Setelah selesai mengerjakan guru menerangkan tentang Makhluk Hidup 

dan Proses Kehidupan Sub Kompetensi menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya anak diajak keluar kelas 

untuk mengamati secara langsung jenis tumbuhan dan mencatatnya 

seperti rumput, daun lantara, daun waru dan lain-lain. 

Selanjutnya anak diberi tugas (post test) yang sama materinya 

dengan pretest untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar melalui 

metode demonstrasi. 

 

3. Observasi  

Tindakan guru dibantu oleh observer (teman sejawat) untuk 

mencatat kejadian-kejadian yang perlu diamati dalam proses kegiatan 

pembelajaran. 

 

4. Refleksi  
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Dengan refleksi dengan observer dapat diketahui permasalahan 

baru yang timbul. Apabila hasil evaluasi (post test) belum ada 

peningkatan prestasi belajar IPA pada siswa SLB-C YPALB 

Karanganyar maka dibuat siklus II yang meliputi : tahap pelaksanaan/ 

tindakan, observasi dan refleksi. Demikian juga pada tahap refleksi jika 

ditemukan permasalahan baru maka akan dijadikan bahan perbaikan 

yang akan dilaksanakan pada Siklus II. 

 

b. Siklus II 

1. Perencanaan meliputi  : 

a. Penyiapan materi dan bahan ajar 

b. Penyiapan instrumen penelitian : 

1) Lembar observasi kegiatan guru dan murid. 

2) Lembar validitas soal. 

3) Lembar validasi judges. 

4) Rencana Pelaksaan Pembelajaran ( RPP ). 

c. Lembar kerja siswa ( LKS ). 

d. Penetapan waktu penelitian yaitu hari Senin tanggal 4 Mei 

2009. 

e. Koordinasi dengan observer. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II direncanakan 

pelaksanaannya satu kali pertemuan dengan menekankan pada 

kemampuan peserta didik menyebutkan macam-macam hewan 

berdasarkan jenis makanannya dan pengamatan di luar kelas 

lingkungan sekolah.  

Indikator pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya. 

b. Dapat menyebutkan jenis makanan hewan. 

c. Dapat menyebutkan hewan pemakan tumbuhan. 

d. Dapat menyebutkan hewan pemakan daging. 

e. Dapat menyebutkan pemakan daging dan tumbuhan. 
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Kegiatan Awal : 

1). Diawali doa bersama (guru dan murid) 

2). Absensi siswa  

3). Apersepsi dilanjutkan pretes 

Kegiatan Inti : 

1). Guru menyampaikan materi pokok tentang penggolongan 

hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benda asli 

dan gambar. 

2). Guru menjelaskan tentang hewan pemakan tumbuhan, 

pemakan daging, pemakan tumbuhan dan daging serta 

contoh-contohnya, disertai tana jawab. 

3). Peserta didik diajak keluar kelas mengamati hewan yang 

ada dilingkungan sekolah dengan lembar pengamatan 

sebagai tugas pada pertemuan siklus ke II. 

Kegiatan Akhir 

1). Setelah selesai pengamatan peserta didik diajak masuk 

kelas mengumpulkan hasil pengamatannya. 

3). Guru memberi tugas kepada peserta didik mengerjakan 

soal sebagai postes. 

4). Setelah selesai guru memberi nilai hasil pengamatan dan 

hasil postes kepada peserta didik sebagai motivasi belajar 

atas prestasi yang dicapai. 

5). Pertemuan diakhiri doa bersama.   

3. Observasi 

Hasil pengamatan observer untuk memberikan penilaian kepada 

peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi 

Peneliti dengan Observer membahas penerapan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar anak didik, 

meliputi : 

a. Menganalisa kegiatan pembelajaran siklus II. 

b. Menyimpulkan hasil kegiatan siklus II. 
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Uraian tersebut di atas digambarkan dengan visualisasi bagan 

penelitian yang disusun oleh Sarwiji Suwandi dan Madyo Eko Susilo 

( 2007:15 ) adalah sebagai berikut : 
 

 

 GAMBAR 

 

 

 

 

 

  Setiap siklus terdiri dari penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan 

tindakan, yang diiringi observasi, refleksi. Berdasarkan refleksi siklus I maka 

diidentifikasi kembali kemudian rencana tindakan dilakukan pada siklus II. 

Setelah tersusun dilaksanakan siklus II disertai observasi dan refleksi yang 

kemudian diperoleh hasil peningkatan prestasi belajar siswa. 

Refleksi 

Observasi Siklus I Rencana 

Tindakan 

Refleksi 

Rencana Siklus II Observasi 

Tindakan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Awal 

Pada SLB-C YPALB Karanganyar menyelenggarakan pendidikan dari 

tingkat TKLB 2 kelas, tingkat SDLB 6 kelas, tingkat SMPLB 3 kelas, tingkat 

SMALB 3 kelas dan kelas autis 2 kelas. Ruang kelas yang tersedia 15 ruang dengan 

25 tenaga pendidik, 23 diantaranya PNS dan 1 tenaga kependidikan. Sekolah 

tersebut berada di atas tanah seluas 1.050 M2 dengan luas sekolah  250 M2 dan 300 

M2 untuk asrama. Fasilitas yang tersedia terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang 

guru, tata usaha, ibadah, aula, perpustakaan, ketrampilan, kamar mandi dan WC. 

Khusus tingkat SMPLB kelas VII nilai rata-rata mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam rendah, hal tersebut  diduga penyebabnya  penerapan metode 

demonstrasi belum berjalan sesuai dengan harapan. 

Rendahnya nilai anak kelas VII dapat dilihat dari hasil belajar semester I 

tahun ajaran 2008/2009 sebagai berikut: 

Tabel 1 

 Nilai Kondisi Awal Raport  

Nilai 
No Nama 

Angka Dengan huruf 

Rata-rata  

Kelas 

1. D 40 Empat puluh 4,50 

2. S 50 Lima puluh  

3. R 50 Lima puluh  

4. P 40 Empat puluh  

 

Sedangkan prestasi nilai harian yang dicapai anak kelas VII semester II 

tahun ajaran 2008/2009 sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2 

Nilai Awal Nilai Harian  

No Nama Nilai Harian Rata-rata Keterangan 
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1 2 3 4 5 

1. D 2 3 4 3 2 2,8  

2. S 3 4 3 5 4 3,8  

3. R 5 4 5 5 5 4,8  

4. P 3 5 4 4 4 4,0  

Berdasarkan catatan harian karakteristik siswa kelas VII SLB-C YPALB 

Karanganyar sebagai berikut: 

1. Nama : Drajat Aji Santoso 

  Nomor Induk : 038 

  Tempat Tgl Lahir : Karanganyar, 5 Nopember 1993 

  Jenis kelamin : Laki-laki 

  Agama : Islam 

  Anak ke : I 

  Alamat : Bulu rejo, RT 03 RW 6 Karanganyar, Karanganyar 

  Karakteristik di kelas : 

   a)  Pendiam 

   b)  Kurang berinteraksi dengan teman 

   c)  Sulit diberi stimulus 

   d)  Penurut 

   e)  Menulis belum lancar 

   f)  Membaca belum lancar 

   g)  Bicara/bahasa lisan jelas 

   h)  Jarang bermain dengan teman sebaya 

   i)  Masih perlu bimbingan khusus menulis dan  

     membaca 

   j) Kurang inisiatif/pasif 

 

 

2. Nama : Suparsih 

  Nomor Induk : 039 

  Tempat Tgl Lahir : Sragen, 1 Maret 1993 

  Jenis kelamin : Perempuan 

  Agama : Islam 

  Anak ke : I 
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  Alamat : Gaum, RT3/5 Tasikmadu, Karanganyar 

  Karakteristik anak : 

   a)  Pasif, kurang inisiatif 

   b)  Suara pelan/lirih 

   c)  Kurang bisa memusatkan perhatian 

   d)  Jarang bertanya 

   e)  Kurang percaya diri 

   f)  Mudah capai 

   g)  Membaca belum lancar 

   h)  Menulis lancar 

   i)  Bicara di luar kelas bisa keras 

3. Nama : Restantina Dwi Rahman 

  Nomor Induk : 040 

  Tempat Tgl Lahir : Karanganyar, 21 Oktober 1990 

  Jenis kelamin : Perempuan 

  Agama : Islam 

  Anak ke : I 

  Alamat : Jengglong RT 01/02, Bejen, Karanganyar 

  Karakteristik anak : 

   a)  Pendiam 

   b)  Membaca dan menulis lancar 

   c)  Dapat memusatkan perhatian 

   d)  Dapat berkomunikasi timbal balik/berinteraksi 

   e)  Catatannya paling rajin di kelasnya 

 

   f)  Penurut 

   g)  Jarang bertanya 

4. Nama : Puji Lestari 

  Nomor Induk : 041 

  Tempat Tgl Lahir : Karanganyar, 23 Mei 1994 

  Jenis kelamin : Perempuan 

  Agama : Islam 

  Anak ke : 2 

  Alamat : Gempolan, Batu Jamus, Karanganyar 
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  Karakteristik anak : 

   a)  Banyak bicara diluar kelas 

   b)  Sering ngantuk di kelas 

   c)  Tulisan rajin 

   d)  Membaca masih perlu bantuan / bimbingan  

     (diejakan) 

   e)  Mengerjakan tugas tidak tepat waktu 

     (sering menambah waktu) 

   f)  Dalam mengerjakan tugas sering tergesa-gesa 

   g)  Mudah bergaul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gb. 1 Pretes kondisi awal diawasi peneliti dan observer. 

B. Deskripsi Hasil Siklus I 

Dalam siklus I  peneliti menentukan 4 langkah tahapan pelaksanaan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

 Dalam perencanaan peneliti menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan 

dalam penelitian pada SLB-C YPALB Karanganyar, meliputi: 

 a. Penyiapan Materi dan Bahan Ajar 

  Materi dan bahan ajar tentang Penggolongan Hewan berdasarkan jenis 

makanannya. 
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  Ada dua jenis bahan makanan hewan yaitu tumbuhan dan bahan makanan 

yang berasal dari hewan lain. Bahan makanan dari tumbuhan dapat berupa 

daun, kayu, buah, biji-bijian dan bunga. 

  Berdasarkan jenis makanannya hewan digolongkan menjadi 3 golongan yaitu 

sebagai berikut: 

  1) Hewan Pemakan Tumbuhan (Herbivora) 

   Contohnya : sapi, kambing, kerbau, kuda, kelinci dan lain-lain 

   Hewan ini memakan dedaunan, buah-buahan dan biji-bijian. Hewan 

herbivora mempunyai gigi seri untuk memotong dedaunan, gigi geraham 

untuk mengunyah makanan, perut yang besar serta usus yang panjang. 

  2) Hewan Pemakan Daging (Karnivora) 

   Contohnya : harimau, serigala, puma, singa, kucing, anjing. 

   Hewan karnivora ada yang buas dan ada yang jinak. Ciri khas karnivora 

adalah mempunyai kuku yang panjang dan runcing, penglihatan tajam, 

rahang kuat, dan mempunyai taring. 

  3) Hewan Pemakan Daging dan Tumbuhan  

   Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivora. Omnivora 

artinya pemakan segala jenis makanan. 

   Contohnya : babi, kera, tikus, itik, ayam, ikan lele, tawes, mujair, dan lain-

lain 

 

 b. Penyiapan Instrumen Penelitian 

  Instrumen yang digunakan dalam penelitian meliputi: 

     1)   Lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

  2) Lembar observasi kegiatan guru dalam pembelajaran. 

  3) Lembar Validitas Soal 

  4) Lembar Validasi Judges 

  5) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 c. Lembar Kerja siswa berbentuk soal untuk pretest dan postest.  

  d. Penetapan Waktu Penelitian 

   Waktu penelitian disepakati bersama observer untuk Siklus I pertemuan I 

minggu ke III, Pertemuan II minggu ke IV sedangkan untuk siklus II 

dilaksanakan minggu pertama bulan Mei 2009. 

  e. Koordinasi dengan observer 
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  1) Alat penelitian meliputi : 

   (a).Lembar observasi siswa 

   (b).Lembar observasi guru 

   (c).Lembar validasi pretes 

   (d).Lembar kerja siswa (pretes dan postes) 

   (e).Foto (dokumentasi) 

   (f).Gambar peraga binatang (herbivora, karnivora, dan omnivora) 

  2) Jadwal Penelitian   

   Berdasarkan hasil kesepakatan peneliti dengan observer dapat dibuat 

jadwal penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.  

Jadwal Penelitian  

No Hari tanggal Penelitian Keterangan 

1 Kamis, 16 April 

2009 

- Pretes kondisi awal Di dalam kelas 

2 Sabtu, 18 April 

2009 

- Pertemuan I  

   tatap muka siklus I 

Dilaksanakan di dalam 

kelas 

3 Sabtu, 25 April 

2009 

- Pertemuan 2 

   tatap muka siklus I 

Dilaksanakan di dalam 

kelas dan di luar kelas 

4 Senin, 4 Mei  

2009 

- Tatap Muka Siklus II Dilaksanakan di dalam 

kelas dan di luar kelas 

 

  3) Tugas Observer 

    Sesuai kebutuhan penelitian maka tugas observer sebagai berikut: 

   (1).Meneliti kegiatan guru dalam proses pembelajaran setiap tatap muka. 

   (2).Meneliti dan menilai aktivitas siswa saat proses pembelajaran/ 

   (3)Memberi saran dan masukan pada peneliti. 

   (4).Membantu siswa dan guru jika diminta 

    Hal-hal yang telah direncanakan tersebut di atas akan dilaksanakan 

sesuai jadwal yang telah disepakati dengan observer. 

2. Pelaksanaan Tindakan  

 Pada pelaksanaan tindakan siklus I direncakan pelaksanaannya 2 kali pertemuan.

  

 a. Pertemuan I 
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   Pada pertemuan I materi yang diajarkan tentang mengelempokkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya dengan indikator sebagai berikut: 

  1) Dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

  2) Dapat menyebutkan makanan hewan 

  3) Dapat menyebutkan hewan pemakan tumbuhan 

  4) Dapat menyebutkan hewan pemakan daging 

 Kegiatan awal: 

 1).Berdoa bersama (guru dan siswa) 

 2).Absensi siswa 

 3).Appersepsi 

 Materi appersepsi : coba sebutkan binatang yang ada disekitarmu secara 

bergantian satu persatu dilanjutkan pretest. 

 Kegiatan Inti : 

 1).Guru menerangkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

 2).Guru menerangkan makanan hewan. 

 3).Guru menerangkan hewan pemakan tumbuhan dan contohnya. 

 4).Guru menerangkan hewan pemakan daging dan contohnya. 

 5).Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya materi yang belum 

jelas. 

 Kegiatan Akhir : 

 1).  Siswa mencatat rangkuman materi pelajaran. 

 2). Guru memberi pertanyaan lisan satu persatu sebagai pretes. 

  Jawablah pertanyaan dibawah ini  

  a) Ada berapa golongan hewan berdasarkan jenis makanannya ? 

  b) Sebutkan jenis makanan hewan ! 

  c) Sebutkan hewan pemakan tumbuhan ? 

  d) Sebutkan hewan pemakan daging ? 

     Kunci Jawaban : 

  1) Ada 3 

  2) Tumbuhan dan daging (sisa binatang lain) 

  3) Sapi, kambing, kerbau, kelinci, gajah 

  4) Kuncing, harimau, singa, serigala, dan sebagainya 

   3).Guru memberi tugas pekerjaan rumah 

   4). Kegiatan diakhiri dengan doa 
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 b. Pertemuan ke 2 

   Pada pertemuan ke 2 ini melanjutkan materi lanjutan yaitu hewan 

pemakan daging dan tumbuhan dilanjutkan peserta didik diajak ke luar kelas 

mengamati secara langsung jenis makanan hewan dan hewan yang ada di 

sekitar lingkungan sekolah. 

  Kegiatan awal : 

  1).Berdoa bersama (guru dan siswa) 

  2).Absensi siswa 

  3).Apersepsi tentang hewan yang ada disekitar tempat tinggal. 

  Kegiatan Inti : 

  1).Guru menerangkan materi pokok pembelajaran dan mendemonstrasikan 

jenis makanan hewan yaitu tumbuhan dan hewan lain (daging) disertai 

tanya jawab dengan alat peraga gambar hewan dan jenis makanan benda 

asli. 

  2).Peserta didik mendemonstrasikan dengan menunjukkan macam hewan 

pemakan daging dan tumbuhan di depan kelas. 

  3).Peserta didik diajak ke luar kelas untuk mengamati, mendemonstrasikan 

dan mencatat jenis hewan dan makanannya di sekitar lingkungan sekolah. 

  4).Peserta didik diberi lembar kerja siswa untuk mencatat nama jenis 

makanan dan hewan yang diamati secara langsung. 

  Kegiatan Akhir : 

  1).Setelah masuk kelas peserta didik diberi tugas mengerjakan tugas evaluasi 

(postest) 

  2).Setelah tugas selesai dikumpulkan dilanjutkan berdoa bersama 

3. Hasil Pengamatan 

 Berdasarkan pengamatan peneliti yang dibantu observer penelitian berjalan 

lancar sesuai yang direncanakan. Adapun hasil tersebut sebagai berikut:  

 a. Hasil pekerjaan siswa pada awal pembelajaran (pretes) 

Tabel 4 : Pretest  

Nilai 

No Nama Dengan 

Angka 

Dengan 

Huruf 

Keterangan 

1 D 3 Tiga  
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2 S 4 Empat  

3 R 5 Lima  

4 P 4 Empat  

  

 

 b. Hasil pengamatan konsentrasi siswa dalam pembelajaran pada siklus I 

pertemuan I 

Tabel 5 

Hasil Pengamatan Konsentarasi Siswa dalam Pembelajaran  

Siklus I pertemuan I  

Nilai 
No Nama 

Angka Huruf 
Keterangan 

1 D 3 Tiga Rendah 

2 S 4 Empat Rendah 

3 R 5 Lima Rendah 

4 P 4 Empat Rendah 

 Indikator penilaian : 

  Tinggi  : 20-30 menit nilai 8-10 

  Sedang : 10-20 menit nilai 6-7 

  Rendah : 5-10 menit nilai kurang dari 5 

 

 c. Hasil pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran pada siklus I    

               pertemuan I 

Tabel 6 

Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran   

Siklus I Pertemuan I  

Nilai 
No Nama 

Angka Huruf 
Keterangan 

1 D 3 Tiga Rendah 

2 S 4 Empat Rendah 

3 R 5 Lima Rendah 

4 P 5 Lima Rendah 

 Indikator penilaian : 
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  Tinggi  : aktif bertanya, dapat menjawab benar, mau maju, N=8-10 

  Sedang : Mau bertanya, dapat menjawab ada unsur benar,   N=6-7 

  Rendah : Pasif, tidak bertanya, tidak mau maju,                   N= -5 

 d. Nilai pretes pada siklus I pertemuan I 

 

Tabel 7 

Hasil Pretes Siswa Dalam Pembelajaran   

Siklus I Pertemuan I  

Nilai 
No Nama 

Angka Huruf 
Keterangan 

1 D 3 Tiga Kurang sekali 

2 S 4 Empat Kurang 

3 R 5 Lima Hampir cukup 

4 P 5 Lima Hampir cukup 

 

 e. Hasil postes siklus I pertemuan I 

 

Tabel 8 

Hasil Postes Siswa Dalam Pembelajaran   

Siklus I Pertemuan I  

Nilai 
No Nama 

Angka Huruf 
Keterangan 

1 D 4 Empat Kurang 

2 S 6 Enam Cukup 

3 R 7 Tujuh Lebih dari cukup 

4 P 6 Enam Cukup 

 Indikator penilaian : 

 10 = Istimewa 

  9  = Baik sekali 

   8 = Baik 

   7 = Lebih dari cukup  

   6 = Cukup 

   5 = Hampir cukup 
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   4 = Kurang 

   3 = Kurang sekali 

   2 = Buruk 

             1 = Buruk sekali 

 

4. Refleksi 

 Berdasarkan pengamatan siklus I dapat diketahui kekurangan dan kelebihan 

dalam penerapan metode demonstrasi. 

 Adapun kekurangan pada tindakan siklus I adalah sebagai berikut : 

 a.  Banyak membutuhkan waktu. 

 b.  Peserta didik dalam pengamatan sambil bermain sehingga konsentrasi        

                 berkurang. 

 c.  Pengamatan di luar kelas terlalu banyak obyek yang dilihat sehingga   

                mengurangi keakatifan bertanya. 

 d. Dalam pengamatan di luar kelas sangat melelahkan peserta didik    

               sehingga mengurangi konsentrasi dan keaktifan peserta didik. 

 Sedangkan kelebihan dari penerapan metode demonstrasi adalah sebagai    

            berikut : 

 a. Alat peraga asli dapat mempermudah dan memperjelas proses  

                pembelajaran. 

 b. Peserta didik dapat berpikir konkrit. 

 c. Alat peraga asli dapat bergerak dan berpindah sendiri. 

 d. Pengamatan di luar kelas  menyenangkan peserta didik. 

 

 Berdasarkan kelemahan tersebut di atas maka prestasi belajar siswa kelas VII 

semester II SLB-C YPALB Karanganyar belum sesuai dengan harapan, hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

a. Hasil pengamatan konsentrasi siswa dalam pembelajaran pada siklus 

pertemuan 2 

 

 

 

Tabel 9 

Hasil Pengamatan Konsentrasi Siswa dalam Pembelajaran  
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Siklus I Pertemuan II  

Nilai 
No Nama 

Angka Huruf 
Keterangan 

1 D 3 Tiga Rendah 

2 S 5 Lima Rendah 

3 R 6 Enam Sedang 

4 P 5 Lima Rendah 
 

 b. Hasil pengamatan keaktifan dalam pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 

Tabel 10  

Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran   

Siklus I Pertemuan II  

Nilai 
No Nama 

Angka Huruf 
Keterangan 

1 D 4 Empat Rendah 

2 S 5 Lima Rendah 

3 R 6 Enam Sedang 

4 P 6 Enam Sedang 
 

 c. Hasil prestasi belajar siswa pada siklus I pertemuan 2 

Tabel 11 

Hasil Pretes Siswa Dalam Pembelajaran   

Siklus I Pertemuan II  

Nilai Pretes 
No Nama 

Angka Huruf 
Keterangan 

1 D 3 Tiga Kurang sekali 

2 S 5 Lima Hampir cukup 

3 R 6 Enam Cukup 

4 P 5 Lima Hampir cukup 

Tabel 12  

Hasil Postes Siswa Dalam Pembelajaran   

Siklus I Pertemuan II 

Nilai Postes 
No Nama 

Angka Huruf 
Keterangan 
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1 D 4 Empat Kurang 

2 S 6 Enam Cukup 

3 R 7 Tujuh Lebih dari 

cukup 

4 P 6 Enam cukup 

 

 d. Perbandingan pengamatan konsentrasi siswa dalam pembelajaran pada siklus I 

pertemuan 1 dan 2 

Tabel 13 

  

Nilai pertemuan 1 Nilai pertemuan 2 
No Nama 

Angka Huruf Angka  Huruf 
keterangan 

1. D 3 Rendah 3 Rendah Tetap 

2. S 4 Rendah 5 Rendah Ada peningkatan 

3. R 5 Rendah 6 Sedang Ada peningkatan 

4. P 4 Rendah 5 Rendah Ada peningkatan 

e. Perbandingan pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran pada siklus I 

pertemuan 1 dan 2 

Tabel 14 

Hasil Perbandingan Pengamatan Keaktifan Siswa  

dalam Pembelajaran  Siklus I Pertemuan I dan II 

Nilai pertemuan 1 Nilai pertemuan 2 
No Nama 

Angka Huruf Angka  Huruf 
keterangan 

1. D 3 Rendah 4 Rendah Ada peningkatan 

2. S 4 Rendah 5 Rendah Ada peningkatan 

3. R 5 Rendah 6 Sedang Ada peningkatan 

4. P 5 Rendah 6 Sedang  Ada peningkatan 

   

 f. Prestasi anak pada kondisi awal dengan hasil postes dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 15  

Hasil Kondisi Awal dengan Hasil Postes  

dalam Pembelajaran  Siklus I Pertemuan I dan II 
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Kondisi awal Pertemuan I Pertemuan 2 

No Nama Rapat  

smt I 
U H 

Pretes 

awal Pretes Postes Pretes Postes 

1 D 40 2,8 3 3 3 3 4 

2 S 50 3,8 4 4 5 5 6 

3 R 50 4,8 5 5 6 6 7 

4 P 40 4,0 4 5 5 5 6 

 

 Berdasarkan prestasi yang telah dicapai siswa kelas VII semester II SLB-C 

YPALB Karanganyar sudah menunjukkan peningkatan prestasi namun belum 

sesuai yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk dilanjutkan pada siklus II. 

 

C. Deskripsi Hasil Siklus 2 

           Pada siklus ke 2 peneliti berusaha untuk menutup kelemahan pada siklus 1. 

Adapun tujuan tersebut antara lain : 

1. Menggunakan waktu pertemuan sekali sehingga dapat efisien dan efektif. 

2. Waktu pengamatan peserta didik diberi pengarahan agar waktu yang 

disediakan dapat dimanfaatkan secara efektif. 

3. Obyek pengamatan dibatasi. 

4. Untuk mengantisipasi kekelelahan pengamatan dimulai lebih pagi. 

  Pada siklus ke 2 peneliti membuat perencanaan tindakan selanjutnya untuk 

lebih meningkatkan prestasi siswa kelas VII SLB-C YPALB Karanganyar dengan 

langkah-langkah seperti pada siklus I adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan meliputi : 

 a. Penyiapan, materi dan bahan ajar 

 b. Penyiapan instrumen penelitian : 

  1) Lembar observasi kegiatan guru dan murid 

  2) Lembar validitas soal 

  3) Lembar validasi judges 

  4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 d. Penetapan waktu penelitian yaitu pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 

 e. Koordinasi dengan observer. 
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2. Pelaksanaan Tindakan  

  Pelaksanaan tindakan pada siklus II direncanakan pelaksanaannya satu kali 

pertemuan dengan menekankan pada kemampuan peserta didik menyebutkan 

macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya dan pengamatan di luar 

kelas di lingkungan sekolah. 

 Indikator pelaksanaan siklus 2 adalah sebagai berikut:  

 a. Dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

 b. Dapat menyebutkan jenis makanan hewan. 

 c. Dapat menyebutkan hewan pemakan tumbuhan. 

 d. Dapat menyebutkan hewan pemakan daging. 

 e. Dapat menyebutkan hewan pemakan daging dan tumbuhan. 

 Kegiatan Awal : 

 1). Diawali berdoa bersama (guru dan murid) 

 2). Absensi siswa 

 3) Apersepsi dilanjutkan pretes 

 

 

 Kegiatan Inti : 

 1). Guru menyampaikan materi pokok tentang penggolongan hewan berdasarkan 

jenis makanannya dengan benda asli dan gambar. 

 2). Guru menjelaskan tentang hewan pemakan tumbuhan, pemakan daging, 

pemakan daging dan tumbuhan serta contoh-contohnya, disertai tanya jawab. 

 3). Peserta didik diajak ke luar kelas mengamati hewan yang ada di lingkungan 

sekolah dengan lembar pengamatan sebagai tugas pada pertemuan siklus ke 2. 
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Gb 2 Guru dibantu observer mendemonstrasikan binatang pemakan tumbuhan. 

 Kegiatan Akhir : 

 1). Setelah selesai pengamatan peserta didik diajak masuk kelas mengumpulkan 

hasil pengamatannya. 

 2). Guru memberi tugas kepada peserta didik mengerjakan soal sebagai postes. 

 3). Setelah selesai guru memberi nilai hasil pengamatan dan hasil postes kepada 

peserta didik sebagai motivasi belajar atas prestasi yang dicapai. 

 4) Pertemuan diakhiri dengan doa bersama. 

 

3. Hasil Pengamatan 

  Hasil pengamatan pada siklus 2 ini berdasarkan dari koordinasi peneliti 

dengan observer sebagai berikut : 

 a) Drajat Aji Santoso 

  1). Aktif dalam pengamatan dan pembelajaran 

  2). Antusias dalam proses pembelajaran 

 b) Suparsih 

  1). Aktif dalam pembelajaran dan pengamatan 

  2). Berperan aktif mendorong teman lebih giat dalam pengamatan 

 c) Restantina Dwi Rahman 

  1). Aktif dan rajin dalam pembelajaran dan pengamatan 

  2). Berkonsentrasi penuh 

  3).Antusias dalam pengamatan 

 d) Puji Lestari 

  1).Aktif dalam pembelajaran dan pengamatan 

  2).Memberi kontribusi dalam pengamatan dengan mengajak teman 

menyelesaikan pengamatan 

Hasil pengamatan konsentrasi siswa dalam pembelajaran pada siklus II : 

 

Tabel 16  

Hasil Pengamatan Konsentrasi Siswa dalam Pembelajaran  Siklus II  

No Nama Nilai  Keterangan  
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1. D 5 Rendah 

2. S 6 Sedang 

3. R 7 Sedang 

4. P 7 Sedang  

Hasil pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran pada siklus II : 

 

 

 

 

Tabel 17 

Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran  Siklus II  

No Nama Nilai  Keterangan  

1. D 5 Rendah 

2. S 6 Sedang 

3. R 7 Sedang 

4. P 7 Sedang  

   

Berdasarkan nilai pretes dan postes pada siklus 2 dapat dilihat tabel berikut ini :

   

                                                          Tabel 18 

Hasil Pretes dan Postes Siswa dalam Pembelajaran  Siklus II 

 

  

4.   Refleksi 

Berdasarkan pengamatan observer pelaksanaan siklus II, mengacu pada 

kegiatan peneliti dan peserta didik maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Guru dan peserta didik dapat memanfaatkan waktu yang dialokasikan 

sehingga proses demonstrasi berlangsung penuh konsentrasi dan efektif. 

No Nama Nilai Pretes Nilai Postes 

1. D 4 5 

2. S 6 6 

3. R 7 8 

4. P 7 7 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b. Dalam pengamatan peserta didik terbimbing dan terarah sehingga prestasi 

belajarnya mengalami kenaikan. 

c. Obyek pengamatan sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga dapat 

menghemat waktu dan tenaga. 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas maka prestasi belajar siswa meningkat 

sehingga tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 19 

Perbandingan Peningkatan konsentrasi siswa dalam pembelajaran 

Siklus I 
No  Nama  Pretes  

Pertemuan 1 Pertemuan 2 
Siklus II 

1. D 3 3 3 5 

2. S 4 4 5 6 

3. R 5 5 6 7 

4. P 4 4 5 7 

 

Tabel 20 

Perbandingan Peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran  

Siklus I 
No  Nama  Pretes  

Pertemuan 1 Pertemuan 2 
Siklus II 

1. D 3 3 4 5 

2. S 4 4 5 6 

3. R 5 5 6 7 

4. P 4 5 6 7 

 

Tabel 21 

Perbandingan Peningkatan Prestasi Anak  

Siklus I Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II No Nama Siswa 
Pretes 

Awal 
Pretes Postes Pretes Postes 

Pretes Postes 

1 D 3 3 3 3 4 4 5 

2 S 4 4 5 5 6 6 6 
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3 R 5 5 6 6 7 7 8 

4 P 4 5 5 5 6 7 7 

 

Berdasarkan temuan dalam pengamatan penerapan metode demonstrasi 

dapat meningkatkan prestasi belajar, daya konsentrasi dan keaktifan siswa kelas VII 

SLB-C YPALB Karanganyar. 

D. Pembahasan / Diskusi  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VII SLB-C 

YPALB Karanganyar mata pelajaran IPA Sub Kompetensi Makhluk Hidup dan 

Proses Kehidupan pada siklus 1 dan 2 di bawah ini akan disajikan temuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan prestasi belajar. 

2. Peningkatan keaktifan belajar. 

3. Peningkatan konsentasi belajar. 

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan prestasi belajar meliputi : 

 a). Nilai rata-rata Pretes = 4,24 

 b). Nilai rata-rata Siklus 1 = 5,75 

 c). Nilai rata-rata Siklus 2 = 6,50 

 

Grafik : 1 Peningkatan Prestasi  Belajar 

 8 

 7 

 6 

 5  

 4 

 3 

 2  

 1 

 0 

   N. Pretes  N. Siklus 1 N. Siklus 2 

 

2. Peningkatan keaktifan belajar meliputi : 

 a). Nilai rata-rata Pretes = 4,00 
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 b). Nilai rata-rata Siklus 1 = 4,75 

 c). Nilai rata-rata Siklus 2 = 6,25 

 

Grafik : 2 Keaktifan Belajar Siswa  

  8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 
 0    N. Pretes  N. Siklus1 N. Siklus 2 

 Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar 

peserta didik meningkat. 

 

3. Peningkatan konsentrasi  meliputi : 

 a). Nilai rata-rata Pretes = 4,00 

 b). Nilai rata-rata Siklus 1 = 4,03 

 c). Nilai rata-rata Siklus 2 = 6,25 

Grafik : 3 Prestasi Belajar Siswa 
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 0      N. Pretes    N. Siklus 1  N. Siklus 2 

 
 

 Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar peserta 

didik meningkat. 

Grafik 4 Peningkatan Pretasi belajar, Keaktifan, dan Konsentrasi Siswa  
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E. Hasil Penelitian 

Pada siklus II guru berperan aktif dalam penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyani Sumantri dan Johar Permana 

(2002:132) yaitu metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, 

atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun 

dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang 

memahami atau ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. 

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah disajikan diatas, maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPA sub kompetensi Makhluk Hidup dan proses 

kehidupan bagi siswa kelas VII SLB-C YPALB Karanganyar terbukti 

kebenarannya. Selain prestasi belajar, konsentrasi dan keaktifan siswa juga 

meningkat. 

 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 
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47 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam siklus 1 dan 2 

mata pelajaran IPA Sub Kompetensi Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan bagi 

siswa kelas VII semester II SLB-C YPALB Karanganyar dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

      Pembelajaran mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi     

     dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas VII semester II tahun     

     2009. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan penelitian yang dikemukakan di atas maka dapat 

diketahui bahwa penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan  prestasi 

belajar siswa. 

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan metode demonstrasi dapat dilaksanakan secara kontinyu bagi setiap 

guru yang mengajar mata pelajaran IPA. 

2. Pembelajaran dengan pengamatan di luar kelas dapat dilaksanakan pada mata 

pelajaran IPA untuk kompetensi yang lain sebab peserta didik lebih tertarik dan 

senang. 

3. Kreasi guru dalam penerapan metode demonstrasi lebih inovatif sehingga mudah 

diterima siswa. 

 

 

 

 

 

C. Saran 

1. Untuk Siswa 

Bagi para peserta didik dalam melakukan pengamatan perhatikan petunjuk 

dan pengarahan dari guru sehingga pengamatan dapat efektif dan dapat 

berkonsentrasi penuh. 

 

2. Untuk Guru 

      Bagi guru teliti dalam menyediakan waktu dan tempat pengamatan sehingga 

pengamatan dapat berjalan efektif dan efisien. 
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3. Untuk Sekolah 

Sekolah hendaknya pro aktif dengan memfasilitasi sarana dan prasarana 

sekolah dan ruang praktikum sehingga dapat mendorong guru untuk melakukan 

penelitian dan pengamatan secara terpadu. 
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