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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga 

melalui metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan motivasi 

belajar siswa. Sebagian besar siswa yang sebelumnya tidak tuntas dalam 

belajarnya berkurang menjadi tuntas pada siklus I dan siklus II. Sebagian besar 

motivasi belajar siswa berada pada kategori sedang menjadi kategori tinggi dan 

menjadi kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis bisa disimpulkan 

bahwa: 

1. Pembelajaran melalui metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang diketahui melalui meningkatnya jumlah siswa yang 

tuntas dalam setiap siklus dan ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata 

kelas pada setiap siklus. 

2. Pembelajaran melalui metode demonstrasi dapat meningkatkanmotivasi 

belajar siswa yang ditunjukkan dengan meningkatnya keinginan siswa 

untuk belajar dan turut aktif ikut serta dalam pembelajaran untuk 

mendapatkan perubahan kearah yang lebih baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, 

untuk selanjutnya peneliti memberi saran sebagai berikut:  

5.2.1 Saran Teoritis 

Hasil belajar dan motivasi belajar siswa dapat meningkat karena 

pengaruh pembelajaran yang diterapkan guru. Pembelajaran yang dapat 

menjadikan siswa aktif adalah pembelajaran adalah dengan metode 

demonstrasi. 

5.2.2 Saran Praktis 

5.2.2.1 Bagi Guru 

Pembelajaran melalui metode demonstrasi hendaknya dapat 

digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk 
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menciptakan suasana belajar yang aktif, tidak membosankan dan 

menciptakan motivasi belajar siswa. 

5.2.2.2 Bagi Siswa 

Bagi siswa dengan karakteristik siswa yang aktif, ulet, mandiri, 

percaya diri, berani, teliti dan disiplin belajar tinggi atau siswa 

yang kurang aktif, kurang percaya diri, kurang mandiri dan kaku 

dapat belajar dengan menggunakan metode demonstrasi pada 

mata pelajaran IPA. 

5.2.2.3 Bagi Sekolah 

1. Sekolah dapat membuat kebijakan bagi guru dalam mengajar 

supaya menggunakan metode demonstrasi dalam proses 

pembelajaran minimal 1 kali dalam 1 semester.  

2. Sekolah membuat kebijakan yang berkaitan dengan metode 

pembelajaran yaitu dengan dilakukan pelatihan tentang 

metode-metode pembelajaran yang efektif bagi siswa.  

5.2.3 Saran Tindak Lanjut 

Dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang metode-metode 

pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran. 

 

 

 

 


