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HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

A.ProfilPAUDAnggrekBantulYogyakarta

Penelitian inidiajukan dengan judul Penerapan Metode

Demontrasi

PadapembelajaranPendidikanAgamaIslam PadaAnakUsiaDiniDi

PAUDAnggrekBantulYogyakarta.

1.LetakGeografis

PAUD Anggrek terletak diJL.Patangpuluhan,Sonosewu

Rt.003,Ngetisharjo,KasihanBantulYogyakarta.PAUDAnggrek

yang lokasinya tidakjauh dariUniversitasPGRIYogyakarta

sekitarjarak lebih kurang 800 meter,yang terletak pada

pemukimanwargadan tidakterlalujauhdarijalanraya.Cukup

mudahuntukmenemukanPAUDAnggrekmeskipunberadadi

daerahpemukimanwargaprosesbelajaranaktidakterganggu

anakmasihbisabelajardanbermaindengannyaman.(Dataini

didapatkan darihasilwawancarapenelitikepadaIbu Dewi

Kinasihpadaharisenin9 desember2019 diPAUD Angrek

BantulYogyakarta)

2.SejarahBerdirinyaPAUDAnggrek



SejarahberdirinyaPAUDAnggrekpertamakalididirikanoleh

ibu-ibuPKKataumasyarakatsetempatSonosewu,Ngetisharjo

Kasihan BantulYogyakarta yang bernama PKK Anggrek VI

NgetisharjoBantul,dandidirikanpadatanggal23April2009.

BerdirinyaPAUDAnggrekiniadalahideataukesepakatandari

Ibu-ibu PKK serta dukungan darimasyarakatmelihatdan

prihatinterhadappendidikananaksejakusiadiniuntukmasa

depanyangbaikmakadidirikanlahPAUDAnggrek,danPAUD

Anggrek initelah terdaftardipemerintahan bantul yang

dinamaiSPS(SatuanPaudSejenis)PAUD Anggrektermasuk

kategoriSatuanPAUDSejenisyangtelahdiaturdiPemerintah

inilah data yang diterangkan oleh (Ibu DewiKinasih selaku

KetuaPAUDAnggrekpadaharisenin9desember2019diPAUD

AnggrekBantulYogyakarta).

3.TenagaPendidikdiPAUDAnggrek

Tabel1.1NamaTenagaPendidikdiPAUDAnggrek

N

o

Nama Jabatan

1 DewiKinasih.S.Pd KepalaPendidik

2 IkeHimilda,S.Pd TenagaPendidik



3 OktiWulandariS.Pd TenagaPendidik

4 SitiKhodijah,S.Pd TenagaPendidik

4.DataPAUDAnggrekBantulYogyakarta

DatainididapatkandarihasilwawancarapenelitikepadaIbu

DewiKinasih pada harisenin 9 desember2019 diPAUD

AnggrekBantulYogyakarta).LokasiPAUDAnggrekmempunyai

kondisiyangnyamanuntukprosesbelajardanbermainanak

yangletaknyadikelilingiolehRumahwargadanPedagangserta

Universitas dan strategis terjangkau untuk akses kegiatan

pembelajaran.Maka dariitu hasilobservasiyang peneliti

lakukandiperolehdataPAUDAnggrekMemilikiRuangkelas1

(satu)danterdiridari4TenagaPendidik3Gururelawandan1

Gurutetapdansiswaterdiridari20siswa10laki-lakidan10

Perempuanuntukpelaksanaanbelajarmengajardilaksnakan

selama3HariyaituhariSelasa,RabudanJumatdarijam 08:00

–10:00.DatayangditerangkanolehIbuDewiKinasihselaku

KetuaPAUD Anggrekpadaharisenin10desember2019di

PAUDAnggrekBantulYogyakarta.

5.VisiMisiPAUDAngrek.

VISI:



MembentukGenerasiCerdasdanBerakhlakMulia

MISI:

Sebagai sarana pengembangan intelektualitas dan

kreatifitas anak serta mewujudkan suasana “ANGREK”

(Aman,Nyaman,Gembira,GiatBelajar,RapiEdukatif,Kreatif).

Data iniyang diterangkan oleh Ibu DewiKinasih

selakuKetuaPAUD Anggrekpadaharisenin9desember

2019diPAUDAnggrekBantulYogyakarta.

6.TujuanPAUDAnggrekBantulYogyakarta

BerdasarkandaridatayangjelaskanolehIbuDewiKinasih

selakuKetuaPAUDAnggrekpadaharisenin9desember2019

diPAUDAnggrekBantulYogyakarta.

1)MembangunakhlakkecintaanTerhadapTuhanYangMaha

Esa

2)Memaksimalkanpotensidasaryangadapadaanak

3)Mendorong anak dalam bersosialisasi,berkomunikasi,

berfikirkritis,berperilakuhidupbersih

4)Menumbuhkan rasa empati dan keingintahuan anak

terhadapsemuahalyangditemuinya

5)Mempersiapkananakuntukmenempuhjenjangpendidikan

yanglebihtinggi



B. Penerapan Metode Demonstrasidalam pembelajaran Pendidikan

AgamaIslam padaAnakUsiaDinidiPAUDAnggrek.

PendidikanAgamaIslam dituangkandiGBPPPAIdisekolah

umum,dijelaskanbahwapendidikanagamaIslam adalahusahasadar

sertaterencanauntukmenyiapkanpesertadidikmengenali,menghayati,

memahami,hingga mengimaniajaran agama Islam.Yang diiringi

denganmenghormatiIslam diiringinpenganutnyapersatuan,kesatuan

bangsaadalahberikut.HasilwawancarapenelititerhadapIbuDewi

KinasihselakukepalaPAUDAnggrekpadatanggal9Desember2019

bertempatdikediamanibudewibeliaumenjelaskan:

“PendidikanAgamaIslam yaitusebuahrencanadanusaha
untuk mempersiapkan anak didik mengenal,menghayati
sertamengimaniajaran AgamaIslam dengan Pendidikan
AgamaIslam makaakantertanam rasaketakwaankepada
Allah SWT yang mencangkup sebuah pengalaman,
pengetahuan,kecakapandanketerampilan.

Penerapan Metode Demonstrasidalam Pembelajaran PAI

padaanakusiadinidiPAUDAnggrekdilaksanakanmelaluibeberapa

tahapan yang pertama Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan

Pembelajaran,MediaPembelajaran,sertaEvaluasiPembelajaran.

1)PerencanaanPembelajaran

Perencanaan Pembelajaran pada Anak Usia Dini harus

disesuaikandenganacuanyangada.Sekelompokusiayangmana

pembelajaran diarahkan terhadap pencapaian kompetensiyang



sesuaidengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangan anak

dalam segikelompokumursebagaiacuannormatiftingkatannormal.

Aspek Perkembangan terhadap masing-masing kelompok

usiayangterdiriataspengembanganmoraldannilai-nilaiagama,

pengembangan fisik, pengembangan bahasa, pengembangan

kognitifpengembangansosialemosionaldanpengembanganseni.

Kemudian kompetensidan hasilbelajaryang ingin dicapaipada

masing-masing aspekperkembangan yaitu perkembangan moral,

pengembangan fisik, aspek kemampuan berbahasa, aspek

perkembangannya. Kemudian yang terakhir adalah indikator

kemampuanyaituhasilbelajaryanglebihspesifikdanterukuroleh

sebab itu perlunya perencanaan yang bermakna program guru

dalam pelaksanaanpembelajaran.

HasilWawancarayangdilakukanolehpenelitidenganIbu

DewiKinasihselakukepalaPAUDAnggrekpadahariselasatanggal

10 Desember2019 dikediaman Ibu Dewibeliau menjelaskan

bahwasannyaperencanaanpembelajarandiPAUDberbedadengan

perencanaanpembelajaranlainnyaberikutpenjelasandariIbuDewi

Kinasih:

“penerapanMetodeDemonstrasiyangkamitanamkanpada
anakdidikyaitu dengan cara memberikan sedikitulasan
seputar pembahasan yang berkaitan dengan PAI dan
memberikanmateripadaanakPAUDharusdengantahapan
yangsesuaidansederhanagurubertanyatentangceritadan
pengalaman anakkemudian anakmaju ke depan secara
tidak langsung metode Demonstrasiinidapat berjalan
denganbaikdansesuaiharapanmas.



Acuandalam pembelajarandiPAUD menggunakanacuan

menu pembelajaran pada Pendidikan Anak Dini Usia (Menu

PembelajaranGenerik).Maka,dariacuaninilahdapatterlihattujuan

danmetodeDemonstrasiinidigunakandalam pembelajaran.

Hal tersebut berdasarkan yang telah di sampaikan

berdasarkan hasilwawancara penelitikepada Ibu DewiKinasih

Selaku Kepala PAUD Anggrek pada tanggal10 Desember2019

bertempatdikediamanIbuDewi:

“AcuanMenuPembelajaranPadapendidikanAnakUsuiaDini
merupakan sebuah rencana serta pengaturan kegiatan
pengembangan dan dirancang sebagaipedoman dalam
pelaksanaanpembelajaran.

2)PelaksanaanPembelajaran

Pelaksanaanpembelajaranyangmerupakanimplementasi

sebuahperencanaanyangsudahdirencanakansebelum proses

pembelajaran. Untuk mewujudkan dari rencana serta tujuan

pembelajaranmakasistem pembelajaranharusdidukungdengan

penguatanpenggunaanMetodepembelajaranyangtepatseperti

halnya penggunaan metode demonstrasi di PAUD Anggrek

digunakan dalam Pembelajaran sehari-haridianggap sangat

efektifkarenaanaktidakhanyafokusdalam satuhalsaja.Seperti

yangtelahdijelaskanolehIbuDewiKinasihselakuKepalaPAUD

Anggreksaatpenelitipadatanggal9 Desember2019 diPAUD

Anggrek Bantul, Yogyakarta, melakukan penelitiann berikut

penjelasannya:



“Kami di PAUD Anggrek Menggunakan Metode

DemonstrasimasAlasannyakenapakamimemakaimetode

Demonstrasiinikarena Metode DemonstrasiMerupakan

Metode pembelajaran yang mengajak anak untuk Aktif,

beranidan percaya diri.Dalam pembelajaran setiap hari

Contohnyasetiappagiketikainginmemulaipembelajaran

anakmempraktekkan membaca doa dan ada salah satu

anakyangmemimpindidepandanselalubergiliranuntuk

memimpin secara bergantian setiap haridan ada lagi

contohnya anak kami tanya tentang pengalaman-

pengalamanataukejadiansuatukasusyangmerekaalami

yangberkaitandengan pembelajaranPAIdarisitulahsecara

tidaksadaranaksudahterbentukrasakeberaniannyaserta

tanggung jawab maka dariitu kamiberpendapatbahwa

metodeDemonstrasiinidirasasangatefektifdigunakan.

“Adapunstimulusyang kamiberikanpadaanakmelalui
penerapan Metodedemonstrasiinipada satuan kegiatan
contohnya ketika anak melakukan kegiatan makan
kemampuanyangdikembangkanantaralainanakdiajarkan
untukberdoasebelum makankemudianmakanmemakai
tangan kanan,dan kemampuan berbahasa dengan cara
mengenal kosakata sayuran serta peralatan makan
kemudianmempraktekkandudukrapimenolongdirisendiri
untukbersikapmandiriitulahcontohsingkatstimulusyang
kamitanamkanpadaanakdenganpenerapanmenggunakan
MetodeDemonstrasiinidiPAUDAnggrek.

3)MediaPembelajaran

Dalam Pembelajaran dengan menggunakan metode

demonstrasipenting adanya Media Pembelajaran sebagaialat

pendukungdalam penggunaaanmetodedemonstrasidanmedia

disesuaikandengankebutuhanyangberkaitandenganmateriyang

akandibahasdandisesuaikandenganusiaanakusiadini.

HasilwawancarayangtelahdilakukanpenelitikepadaIbu



Dewipada tanggal9 Desember 2019 diPAUD Anggrek ia

menjelaskansebagaiberikut:

“MediaPembelajaraninisangatlahpentingmasuntukalat
pendukungterlaksananyaMetodeDemonstrasicontohketikasaya
menampilkanVideoMotifasiharusmenggunakanMediaLeptop
kemudian setelah anakmenonton Video Kamisecara perlahan
akanbertanyakepadaanakmisalkanKisahapayang bisakita
ambildarivideotadi?kemudianVideotadimenceritakanapa?ada
siapasaja?tadiyangadadivideonahitulahsebabnyaMetodedan
Media sangatlah berguna sebagai landasan pelaksanaan
pembelajaranmas.

4)EvaluasiPembelajaran

Didalam pelaksanaan pembelajaran diPAUD Anggrek

Pendidik setelah menyampaikan pembelajaran, lalu kemudian

melakukan evaluasikepada anak-anak,dengan cara mengulas

kembali yang sudah anak pelajari di sekolah. Pelaksanaan

PembelajarandiPAUDbermaknaAnakBermainsambilbelajardari

pertanyaan yang kita sampaikan kepda anak ketika anak

memberanikan diri untuk menjawab. Mempraktekkan secara

langsungberartidenganapayangdisampaikanolehgurudengan

menggunakanMetodeDemonstrasiinibisaditerimaanakdengan

sebaiknya.SepertiyangsudahdisampaikanOlehIbuDewiKinasih

padatanggal10Desember2019diPAUDAnggrek“

“ketikadilakukannyaEvaluasiataupengulasandari
situlah guru dapat melihat sejauh mana anak
memahamiilmuyangsudahdisampaikanolehguru
sertateman-temannyadanjikamasihadaanakyang
kurang memahamimaka guru harus menjelaskan
kembalisecaraperlahankepadaanak.

FungsiPendidikanAgamaIslam SebagaiUsahamembentukpribadi



manusiamelaluiprosesyangpanjang,pendidikanagamaIslam berfungsi

sebagai landasan nilai-nilai Agama Islam dan sebagai usaha

mensejahterakankehidupanmanusiadiduniadandiakhirat.Adapunhasil

wawancara penelitian yang dilakukan penelitikepada Ibu DewiPada

Tanggal10Desember2019diPAUDAnggrekbeliaumenjelaskansecara

singkatFungsiPAI:

“menurutsayamasFungsiPendidikanAgamaIslam
yang kamiharapkan untuk peserta didik yaitu
PendidikanAgamaIslam berfungsisebagailandasan
pertamauntukmenanamkannilai-nilaiAgamaIslam
terhadappesertadidikuntukmenujuAkhirat.

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam yakniadanya sebuah

perubahanyangakandikehendakiyangakandiusahakanolehpeserta

didikitusendirijikainginwujudkan.Adapunhasilwawancarapenelitian

yangdilakukanpenelitikepadaIbuDewiPadaTanggal10Desember2019

diPAUDAnggrekbeliaumenjelaskanbahwa:

“Tujuan Pendidikan Agama Islam yang kami
harapkankepadapesertadidikharusmampudalam
melaksanakan pembelajaran yang sudah di
kehendakidandiiringidenganperubahanyanglebih
baiklagiolehpesertadidikitusendiri.

Metode Demonstrasimerupakan suatu strategipenerapan

pembelajaranyangmembangunpengalamanpembelajaranyangberasal

darisebuah pengalaman,kejadian disajikan dengan caramenjelaskan

materipembelajaran kemudian mengilustrasikan serta memperagakan

prosesyangditujudalam pembelajarandengancaramendemonstrasikan.

Pada tanggal10 Desember 2019 Penelititelah melakukan



wawancara kepadaIbuDewiKinasihselakukepalaPAUDAnggrekbeliau

menjelaskanMetodeDemonstrasisebegaiberikut:

“Menurut saya metode demonstrasi adalah metode yang
pembelajarannya tidakmonoton anakdiasah kemampuannya
dengan cara pembelajaran menggunakan pengalaman yang
berasal dari sebuah kejadian, anak mampu untuk
mengilustrasikandansecaralangsunganakdapatmemperagakan
prosespembelajarandandenganmetodedemonstrasiinianak
lebihAktif.

“Adapun Penggunaan Metode demonstrasipada peserta didik
kamidiPAUDAnggrekkamimenggunakanmetodedemonstrasi
dalam pembelajaran setiap hari pembelajaran dari mulai
pembelajaran sampai dengan selesai dari anak mulai
pembelajaran dengan berdoa, sampai di mulainya proses
pembelajaran.

“kamimemantau kemajuan kemampuan anak selama proses
belajarmengajardengan cara melihatkeaktifan dan ke ikut
sertaansiswadalam pembelajaransehari-haridansejauhinikami
memantaudenganpenggunaanmetodedemonstrasiinimasih
bisaberjalandenganbaikdanuntuksejauhinijugabelum ada
hambatan dalam penggunaan Metode Demonstrasi dalam
PembelajaranPAIdiPAUDAnggrek.(PenjelasansingkatdariIbu
DewiSelakuKepalaPAUD Anggrekpadatanggal10Desember
2019).

C. Faktor Penerapan Metode Demonstrasi dalam pembelajaran

PendidikanAgamaIslam PadaAnakUsiaDinidiPAUDAnggrek.

FaktorPenerapanMetodeDemonstrasidalam pembelajaran

PAIdiPAUDadalahgurusangatmempunyaibebanyangberatdalam

menanamkan Pendidikan Agama Islam. karena anak usia dini

merupakantahapanyangutamadalam menanamkanpendidikanIslam

olehsebabitu,gurudalam menanamkanPendidikanAgamaIslam pada

anak usia diniharus dengan tahapan serta langkah yang secara

perlahan dilakuikan namun seimbang dengan pertumbuhan anakdi



lingkungannya.Ketikaanakdibentukkepribadiannyamelaluilingkungan

yangbaik.Sekolahyangmendukungkemudiaanlingkungankeluarga

yangmendukungsertalingkungannyamakaanakakanberkembang

secarabaikdanberakhlakmulia.Tetapimasihbanyakfaktordariluar

yangseringmempengaruhianakmisalkanlingkunganyangkurangbaik

akanmenghambatanakdalam perkembangannya.Olehsebabitulah,

gurudisekolahharusmenanamkannilaimoraldanakhlakmelalui

pembelajaranPAIdenganmetodeyangsederhananamunbermakna

untukkehidupananakselanjutnya.

Hasilwawancarapenelitikepadaorangtuaanakyangbernama

IbuIntanpadatanggal9Desember2019diPaudAnggrek :

“Anak saya alhamdulillah dalam pemahaman agamnya
sudah bisa dikatakan baik guru PAUD anggrek cara
pendidikannyasudahbisaditerimaolehanaksayadengan
baikanaksayasudahhafalayat-ayatpendeksertadoa-doa
danketikahendakpergisekolahanaksayamengucapkan
salam kepadaorangtuanyatapisatuhalyangsayatakutkan
masketikaanakberadadiluarpengawasandilingkungan
rumahsayakhawatiranakakanmengikutihal-halyangtidak
baikmakadariituanaksayaketikadimanapunharustetap
sayaawasindansayajagasayapilihkanlingkunganyang
mendukungagaranaksayamenjadianakyangberakhlak
baik.

Pembelajaranharusdilaksanakanterhadapkebutuhananak

dalam kegiatanpembelajaran.Padaanakusiadiniharusberlandaskan

pada kebutuhan anak sebagai cara untuk mendapatkan layanan

pendidikanmelaluimetodedemonstrasiinikekreatifananakdanInovatif

bisadilakukanmelaluikegiatanyangmenariktimbulnyarasaingintau



anak,memotivasianakuntukberfikirkritisdananakdapatmenemukan

hal-halyang baru dan untuk melaksanakan haldiatas faktoryang

mendukungadalahGuru,orangtuasertalingkunganyangbaik.Seperti

yang telah dijelaskan oleh Ibu dewikinasih ketikapenelitimelakukan

penelitianpadatanggal10Desember2019diPAUD AnggrekIbuDewi

menjelaskanbahwa:

“faktoryangsangatberpengaruhdalam pelaksanaan
MetodeDemonstrasiinidalam pembelajaranadalah
Guru orangtua serta lingkungan ketika guru bisa
melaksanakan metode demonstrasi ini dengan
maksimaldandiiringimotivasisertadukungandari
lingkungankeluargamakatujuanyangakandicapai
akanberhasilsesuaidenganapayangdiharapkan.

AspekPerkembangan dariPenggunaanMetodeDemonstrasidi

PAUD Anggrek sangatlah diharapkan sebagaipenanaman nilai-nilai

Agama serta moralterhadap peserta didik berikutpenjelasan secara

singkatdariIbuDewiKinasihpadatanggal10Desember2019diPAUD

Anggrek:

“Aspekperkembanganyangdiharapkandalam diri
anak dengan metode demonstrasi ini anak di
harapkan terbentuknya pengembangan moral,nilai-
nilaiagama,pengembangan fisik,pengembangan
bahasapengembangankognitifpengembangansosial
emosionaldanseni.

MenurutPenelitiketikamelakukanObservasidanwawancaradi

PAUD Angrek dengan kese;uruhan Aspek yang ada pada tanggal10

Desember2019diPAUDAnggrek:

“MenurutPenelitisudahbisadikatakanberhasiluntuk
penerapanMetodeDemonstrasidalam pembelajaran
walaupunmasihadakekuranganketikasiswayang



ada di PAUD Angrek saya wawancarai dengan
pertanyaan yang sederhana, agar anak bisa
memahami pertanyaan peneliti kebanyakan dari
mereka sudah memenuhitujuan yang sudah di
harapkanolehPendidiksertaorangtuaanakmampu
mengikutibermainsambilbelajardenganpenerapan
Metode Demonstrasiinisiswa diPAUD Anggrek
sudahmemilikikepercayaandiriuntukmenceritakan
pengalamanataupununtukmenghafalayat-ayatserta
doa-doadarisitulahdapatterlihatbahwagurusudah
berhasildalam penerapan Metode Demonstrasidi
PAUDAnggrek.

D.AnalisisData

Penulisanskripsipadababiniakanmengelaborasikantentang

PenerapanMetodeDemonstrasidalam PembelajaranAgamaIslam di

PAUD Anggrek.Analisis iniakan disiberupa penjelasan tentang

rumusan masalah yang terdapatdalam penelitian skripsiiniyang

pertama Bagaimana Penerapan Metode Demonstrasi dalam

pembelajaranPendidikanAgamaIslam padaAnakUsiaDinidiPAUD

Anggrek? Dan yang kedua Apa Faktor Penerapan Metode

Demonstrasidalam pembelajaran Pendididkan Agama Islam pada

AnakUsiaDinidiPAUDAnggrek?

PertamapermasalahanyangterdapatpadapenerapanMetode

DemonsatrasidiPAUDAnggrek.Terdapatmelaluibeberapatahapan

yaitu, mulai dari Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan

Pembelajaran,Media Pembelajaran,serta EvaluasiPembelajaran.

Dalam tahapan inilah permasalahan pembelajaran dengan

menggunakan Metode Demonstrasi dapat diungkap misalkan,



permasalahantentangkesulitananak dalam pembelajarandengan

menggunakan metode lain kecualidengan penggunakan metode

demonstrasi.

Kemudian,adapunpermasalahanyangkeduaFaktorPenerapan

MetodeDemonstrasidalam pembelajaranPendididkanAgamaIslam

padaAnakUsiaDinidiPAUDAnggrek.Yaknigurumempunyaibeban

yang beratdalam menanamkan Pendidikan AgamaIslam.Karena,

anakusiadinimerupakantahapanyangutamadalam menanamkan

pendidikan Islam. Oleh sebab itu, guru dalam menanamkan

PendidikanAgamaIslam padaanakusiadiniharusdengantahapan

serta langkah yang secara perlahan dilakukan namun seimbang

denganpertumbuhananakdilingkungannya.

Setelah saya melihatteoridariMuhibbin Syah (2010:205),

metodedemonstrasiadalahmengajardengancaramemperagakan

sertamenggunakangerakanbarangsebuahkejadian,aturanserta

urutan sebuah kegiatan. Baik itu secara langsung ataupun

menggunakanmediamengajaryangrelevandenganpokokbahasan

ataumateriyangsedangdisajikan.Metodedemonstrasi,dalam halini

merupakan metode yang menekankan dengan praktek secara

langsungdalam penyampaianmateriterhadapsiswa.Pendidikharus

menyesuaikan alatperaga ataupun media,supaya apa yang di

harapakan oleh pendidikdapatmenimbulkan persepsiyang sama

denganyangdiharapkansebagaitujuanpembelajaran.



DariteoriMuhibbinSyah(2010:205),diatasbisadibandingkan

denganhasilwawancarayangdilakukanolehpenelitihasilpenelitian

wawancarakepada IbuDewiKinasih.SelakukepalaPAUDAnggrek

padahariSelasatanggal10Desember2019diKediamanibuDewi.

BeliaumenjelaskanbahwasannyaperencanaanpembelajarandiPAUD

berbeda dengan perencanaan pembelajaran lainnya. Penerapan

MetodeDemonstrasiyangditanamkanpadaanakdidikyaitudengan

caramemberikansedikitulasanseputarpembahasanyangberkaitan

denganPAIdanmemberikanmateripadaanakPAUD.

Tahapan yang sesuaidan sederhana misalkan anak atau

peserta didik diajarkan untuk membaca doa sebelum memulai

pembelajaran Anak bergilir untuk maju kedepan kelas untuk

memimpin teman-temannya dan kemudian setelah berdoa guru

bertanyatentangceritadanpengalamananak.Kemudiananakmaju

ke depan.Secara tidak langsung Metode Demonstrasiinidapat

berjalandenganbaikdansesuaiharapan.

Analisis yang saya lakukan dapat di simpulkan bahwa

penerapanMetodeDemonstrasidalam pembelajaransangattepat.

Karena Anaklebih aktifdalam pembelajaran,dan mempraktekkan

pembelajaransecaramudah.Denganmenceritakansebuahkejadian

memahamisebuahmasalahsertamembangunpengalamanbelajar.

Yang diilustrasikan dengan seperangkatproses yang akan dituju

dalam pembelajarandengancaraMendemonstrasikan



E.MetodeDemonstrasiyangIdeal.

MetodeDemonstrasimerupakanmetodeyangpalingsederhana

dibandingkan dengan metode-metode mengajar lainnya.Metode

demonstrasiyangIdealadalahyangmempertunjukkantentangproses

terjadinya suatu peristiwa atau benda sampaipada penampilan

tingkahlakuyangdicontohagardapatdiketahuidandapatdipahami

olehpesertadidiksecaranyataatautiruannya.Metodedemonstrasi

inilebih sesuaiuntuk mengerjakan bahan-bahan pelajaran yang

merupakansuatugerakan– gerakan,suatuhalatauprosesyang

bersifat rutin, dengan metode Demonstrasi ini peserta didik

berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamatisegala

benda yang sedang terlibatdalam proses Pembelajaran.Metode

DemonstrasiyangIdealterbagimenjadiduayaituDemonstrasiForma

danNonformal.

MetodeDmonstrasiyangidealadalahmetodedemonstrasiyang

dapatmemusatkankepadahal-hal;yangdianggappentingolehguru

sehinggahalpentingtersebutdapatdiamatidanditelitidanselainitu

dapatdengan mudah untuk memusatkan perhatian siswa dalam

prosesbelajarmengajar,dapatmembimbingpesertadidikkearah



berfikiryangsamadalam satusaluranpikiransama,ekonomisdalam

jam pelajarandisekolahdanekonomisdalam jam yangpanjangdan

dapatdiperhatikan dalam waktu yang pendek kemudian Metode

Demonstrasiyangidealdapatmengurangikesalahan-kesalahanbila

dibandingkan denganhanyamembacaatau mendengarkankarena

murid dapatgambaran yang jelas darihasilpengamatannya dan

dengan metode demonstrasiiniproses pertunjukan maka tidak

banyakmemerlukanketerangan-keteranganyangbanyakdanyang

terakhirterdapatbeberapapersoalanyangmenimbulkanpertanyaan

ataukeraguandapatdiperjelaswaktuprosesdemonstrasi.


