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Alfi laila, S.Pd.I., M.Pd 1 dan Drs. Yatmin, M.Pd2 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

ABSTRAK 

TOMMY ALAN WAHFIUDIN : Pengaruh metode demonstrasi di dukung media wayang 

pahlawan terhadap kemampuan Memahami perjuangan tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan siswa kelas V SDN Tanggulwelahan 3 kabupaten Tulungagung, Skripsi, PGSD, 

FKIP UN PGRI Kediri, 2018. 

Penelitian ini dilatar belakangi masih banyak siswa merasa kesulitan untuk memahami 

materi perjuangan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan yang diajarkan guru dengan 

menggunakan media pembelajaran yang belum mengaktifkan seluruh siswa.  Hal ini membuat 

siswa harus mendengarkan ceramah guru secara monoton dan akibatnya membuat siswa 

kekurangan motivasi dalam belajar dikarenakan jenuh dan bosan, sehingga hampir 60% siswa 

mendapat nilai dibawah standar KKM yaitu 75.  

Permasalahan  dalam  penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kemampuan 

memahami siswa pada materi perjuangan tokoh dalam mempertahakan kemerdekaan 

siswakelas V tanpa menggunakan metode demonstrasi didukung media wayang pahlawan? 

(2) Bagaimanakah kemampuan memahami siswa pada materi perjuangan tokoh dalam 

mempertahakan  kemerdekaan siswa kelas V dengan menggunakan metode demonstrasi 

didukung wayang pahlawan? (3) Adakah perbedaan kemampuan memahami siswa dengan 

metode demonstrasi didukung media wayang pahlawan dan tanpa media demonstrasi tanpa 

didukung Media Pembelajaran wayang pahlawan  pada materi perjuangan tokoh dalam 

mempertahakan  kemerdekaan siswa kelas V? 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 

desain Pretest-Posttest Control Group Design. Penelitian dilakukan pada dua kelas yaitu 

kelas V A sebagai kelompok eksperimen yang dibandingkan dengan siswa kelas V B SDN 

Tanggulwelahan 3 kabupaten Tulungagung sebagai kelompok kontrol. Pengumpulan data 

diperoleh dengan teknik tes. Data-data yang terhimpun dianalisis menggunakan uji t-tes. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kemampuan memahami perjuangan tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan  tanpa menggunakan metode demonstrasi didukung 

media wayang pahlawan pada siswa kelas V cenderung rendah ≤ 75%(2) Kemampuan 

memahami perjuangan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan 

metode demonstrasi didukung media wayang pahlawan pada siswa kelas V > 75%(3) Ada 

perbedaan pengaruh yang signifikan pada metode demonstrasi didukung media wayang 

pahlawan terhadap kemampuan memahami perjuangan tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan pada siswa kelas .dengan perhitungan test-t didapat thitung (4,243) > ttabel 5% 

(2,048) dengan df 28 , sehingga H0 ditolak dan H3 diterima 

Kata kunci: metode demonstrasi, media wayang pahlawan dan kemampuan memahami 

perjuangan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

mailto:tomihunter55@gmail.com
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I. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan sosial  (IPS) 

merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu ilmu sosial, seperti 

sosiologi, sejarah, geografi,ekonomi, 

politik, hukum dan budaya. Ilmu 

pengetahuan sosial dirumuskan atas 

dasar realitas dan feomena sosial yang 

mewujudkan suatu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu-ilmu sosial. pembelajaran 

IPS diharapkan siswa memperoleh 

pemahaman terhadap sejumlah konsep 

dan mengembangkan serta melatih 

sikap, nilai, moral, dan keterampilanya 

berdasarkan konsep yang telah 

dimilikinya. Oleh sebab itu pendidikan 

IPS harus diformulasikan pada aspek 

kependidikan. 

Mengingat pentingnya 

pembelajaran IPS di jenjang sekolah 

dasar perlu adanya pembaharuan yang 

serius, karena pada kenyataannya 

selama ini masih banyak model 

pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional, tidak terlihat adanya 

improvisasi dalam pembelajaran, jauh 

dari model pembelajaran yang modern 

sesuai dengan tuntutan zaman dan 

kondisi lingkungan sekitar dimana 

siswa berada. Terdapat beberapa 

model dan media pembelajaran yang 

dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran antara lain 

model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran inkuiri, model 

pembelajaran berbasis masalah, dan 

model pembelajaran berbasis 

teknologi. 

“Slavin (2005: 12) menyatakan 

bahwa dalam proses belajar siswa 

harus terlibat aktif dan menjadi 

pusat kegiatan pembelajaran di 

kelas’’. Oleh sebab itu siswa harus 

terlibat aktif tanpa harus ada 

perbedaan status, melibatkan peran 

siswa sebagai tutor sebaya, dan 

mengandung unsur permainan. 

Aktivitas pembelajaran harus 

dirancang sedemikian rupa sehinga 

aktivitas dalam proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan 

terstruktur, penuh rasa tanggung 

jawab, kerjasama tinggi, persaingan 

sehat, dan keterlibatan 

belajar.Melalui belajar kelompok 

diharapkan keaktifan siswa 

mengalami 

Menurut komalasari (2013:3) 

pembelajaran merupakan suatu sistem 

atau proses membelajarkan pembelajar 

yang direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara sistematis agar 

pembelajar dapat mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien.  

 Kata atau istilah 

pembelajaran dan penggunaannya 

mulai populer semenjak lahirnya 

Undang-Undang Sistem Pendidikan 
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Nasional No. 20 Tahun 2003. Menurut 

undang-undang ini, pembelajaran 

diartikan sebagai proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Menurut pengertian ini, 

pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidika agar terjadi 

proses pemrolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, 

dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan keyakinan pada peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajara dengan baik. 

Namun dalam implementasinya, 

sering kali kata pembelajaran ini 

diidentikkan dengan kata belajar.  

Metode berasal dari kata 

methodos dalam bahasaYunani yang 

berarti cara atau jalan. Sudjana (2005: 

76) berpendapat bahwa metode 

merupakan perencanaan secara 

menyeluruh untuk menyajikan materi 

pembelajaran bahasa secara teratur, 

tidak ada satubagian yang 

bertentangan, dan semuanya 

berdasarkan pada suatu pendekatan 

tertentu. Metode merupakan salah 

satu strategi atau cara yang digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran 

yang hendak dicapai, semakin tepat 

metode yang digunakan oleh seorang 

guru maka pembelajaran akan semakin 

baik 

Menurut Rianto (2006: 4) Metode 

dalam kegiatan pembelajaran 

berfungsi untuk menciptakan kondisi 

pembelajaran yang memungkinkan 

bagi peserta didik memperoleh 

kemudahan dalam mempelajari bahan 

ajar. Sedangkan strategi dalam 

pembelajaran berfungsi mewujudkan 

keterlaksanaan berbagai strategi 

metode terpilih untuk penyajian bahan 

ajar dengan menggunakan media yang 

relevan sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan 

dalam diri peserta didik. 

Metode demonstrasi adalah 

metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, 

aturan, dan urutan melakukan sesuatu 

kegiatan, baik secara langsung 

maupun melalui penggunaan media 

pengajaran yang relevan dengan 

pokok bahasan atau materi yang 

sedang disajikan (M. Syah, 2000). 

Sedangkan menurut  Suaedy (2011) 

metode demonstrasi adalah suatu cara 

penyampaian materi dengan 

memperagakan suatu proses atau 

kegiatan. 

Menurut Arsyad (2017: 3) 

Media pendidikan memiliki pengertian 

alat bantu pada proses belajar baik di 

http://www.asikbelajar.com/2013/08/metode-demonstrasi.html
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dalam maupun di luar kelas. Media 

pendidikan digunakan dalam rangka 

komunikasi dan interaksi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Menurut laila (2016:3) “pemanfaatan 

media pembelajaran yang relevan 

dalam kelas dapat mengoptimalkan 

proses pembelajaran”. 

Wayang kulit adalah seni 

pertunjukan berupa drama yang 

khas.Berwujud sebuah boneka yang 

terbuat dari kulit sapi dan dimainkan 

oleh seorang dalang. Di dalam Seni 

pertunjukan  wayang kulit juga 

terdapat  seni suara, seni sastra, seni 

musik, seni tutur, seni rupa, dan lain-

lain.  

menurut Rifan (2010:13-15) 

wayang juga berfungsi sebagai sarana 

penerangan,pendidikan dan 

komunikasi massa yang sangat akrab 

dengan masyarakat pendukungnya 

sehingga Wayang juga diakui oleh 

UNESCO sebagai masterpiece  of  

oral  and  intangible  heritage  of 

humanity. 

Dengan pengertian wayang 

menurut santosa dan rifan tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa 

wayang juga dapat diaplikasikan 

dalam pembelajaran di kelas. Wayang 

akan efektif dalam menyampaikan 

cerita sejarah dan pesan moral yang 

ada dalam pelajaran IPS karena 

sebagaimana disebutkan sebelumnya 

bahwa salah satu fungsi wayang 

adalah penerangan dan pendidikan. 

Wayang kulit akan dimodifikasi 

menurut pelaku sejarah yang tertera 

dalam buku pelajaran  sehingga 

membangkitkan minat belajar siswa.  

II. METODE 

  desain penelitian yang 

digunakan adalah “Pretest-Posttest 

Control Group Design” pada desain 

penelitian ini penelitian hanya 

dilaksanakan pada dua kelompok yaitu 

kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. Kelas eksperimen dalam 

penelitian ini adalah kelas yang 

menggunakan metode demonstrasi 

didukung media wayang pahlawan, 

sedangkan kelas kontrol kelas yang 

tanpa menggunakan metode 

demonstrasi dan media wayang 

pahlawan. Pada desain penelitian ini 

sampel diberikan pre test dan post test. 

Dengan demikian hasil perlakuan 

dapat diketahui lebih akurat, karena 

dapat mengetahui pengetahuan awal 

siswa dimasing – masing kelas baik itu 

kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol dan dapat membandingkan 

hasil kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol  yang diberikan perlakuan dan 

yang tidak diberi perlakuan. 
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  Desain penelian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 3.2 : Tabel Desain Penelitian 

Subjek Pretest Perlakuan Post test 

E O1 X O2 

K O3 - O4 

 

Keterangan: 

E     : Kelompok kelas eksperimen 

K     : Kelompok kelas control 

X   :,Treatmen atau perlakuan khusus 

berupa penggunaan metode demonstrasi 

didukung media wayang pahlawan 

O1 :Nilai pretest kelompok kelas 

eksperimen 

O3 : Nilai pretest kelompok kelas kontrol 

O2 : Nilai posttest kelompok kelas 

eksperimen 

O4 : Nilai posttest kelompok kelas kontrol 

Penelitian ini digunakan untuk 

mencari pengaruh penggunaan metode 

demonstrasi didukung media wayang 

pahlawan pada kemampuan siswa. 

Awalnya dimasing – masing kelas 

diberikan pre test untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, kemudian 

dibuat perbandingan antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol untuk 

mengetahui pengaruh kemampuan 

belajar dengan menggunakan metode  

demonstrasi didukung media wayang 

pahlawan 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN HASIL 

PENELITIAN 

Pada pengujian hipotesis 1,  

berdasarkan hasil uji t one Samples Test 

didapat thitung sebesar 0,909> ttabel 5% 

2,145 dengan df 14 atau nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga H1 diterima dan H0 ditolak 

karena tidak signifikan. 

Pada pengujian hipotesis 

2,berdasarkan hasil uji t one Samples 

Test didapat thitung sebesar 0,909> ttabel 

5% 2,113 dengan df 15 atau nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,01 

sehingga H2 diterima dan H0 ditolak 

karena sangat signifikan. 

Pada pengujian hipotesis 3 

Berdasarkan hasil uji t dengan 

menggunakan independent sample test-t 

didapat thitung (4,243) > ttabel 5% (2,048) 

dengan df 28 , sehingga H0 ditolak dan 

H3 diterima. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan hasil 

penelitian yang sejalan dengan tujuan 

permasalahan penelitian ini, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan dari peneliti ini adalah : 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Tommy Alan Wahfiudin     simki.unpkediri.ac.id 
FKIP - PGSD 

 
 

7 

1. Kemampuan memahami perjuangan 

tokoh dalam  mempertahankan 

kemerdekaan  tanpa menggunakan 

metode demonstrasi didukung 

media wayang pahlawan pada siswa 

kelas V SDN Tanggulwelahan 3 

Kabupaten Tulungagung Tahun 

Ajaran 2017-2018 cenderung rendah 

dengan ketuntasan klaisikal 43%. 

2. Kemampuan memahami perjuangan 

tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan dengan menggunakan 

metode demonstrasi didukung 

media wayang pahlawan pada siswa 

kelas V SDN Tanggulwelahan 3 

Kabupaten Tulungagung Tahun 

Ajaran 2017-2018 dengan 

ketuntasan klaisikal 94%. 

3. Ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan pada metode demonstrasi 

didukung media wayang pahlawan 

terhadap kemampuan memahami 

perjuangan tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan pada 

siswa kelas V SDN Tanggulwelahan 

3 Kabupaten Tulungagung Tahun 

Ajaran 2017-2018 Tahun Ajaran  

2017/2018 dengan nilai thitung 

(4,243) > ttabel 5% (2,048) 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang diperoleh, maka 

beberapa saran yang dapat 

dikemukakan diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Metode demonstrasi didukung 

media wayang pahlawandapat 

dijadikan alternatif metode 

pembelajaran bagi guru untuk 

dalam meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas bangun datar. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, 

disarankan untuk melakukan 

penelitian tentang metode 

demonstrasi didukung media 

wayang pahlawanini pada pokok 

bahasan lainnya, apakah model 

pembelajaran ini dapat diterapkan 

dengan berbagai macam media 

pembelajaran yang lain agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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