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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan basil pembahasan analisis data yang telah dilakukan pada siklus I 
dan siklus II pada penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
Penggunaan Metode Demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran pelajaran IPA pokok bahasan perubahan bentuk benda kelas I semester I 
SDN Jambean 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun ajaran 2012/2013, hal 
ini ditunjukkan oleh kenaikan hasil belajar yakni dari 36% sebelum siklus, meningkat 
menjadi 64 % pada siklus I dan 90% pada siklus 2. Peningkatan skor minimal dari 40 
pada sebelum siklus, menjadi 50 pada siklus 1, dan menjadi 60 pada siklus 2. 
Peningkatan skor maksimal dari 80 pada sebelum tindakan, 90 pada siklus 2 dan 
menjadi 100 pada siklus dua. Terjadi pula kenaikan nilai rata-rata kelas .jika pada pra 
siklus nilai rata-rata yang dicapai adalah 60, lalu meningkat menjadi 70 pada siklus I , 
menjadi 80 pada siklus II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
melalui metode demonstrasi dengan media benda sekitar dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran pelajaran IPA pokok  perubahan bentuk benda 
kelas I semester I SDN Jambean 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun  
2012/2013 .  
 

5.2 Saran 
a. Bagi Siswa  

Bagi siswa yang belum dapat menangkap pembelajaran dengan metode 
ceramah sebaiknya menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa 
sehingga mereka dapat lebih paham tentang materi pembelajaran yang 
dipelajarinya. Juga perlunya persiapan dari pribadi siswa sebelum pembelajaran 
agar lebih banyak membaca materi pembelajaran. Bagis siswa yang belum tuntas 
di harapkan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran agar siswa dapat 
meningkatkan kemampuan belajar. Disamping itu siswa harus mengikuti kegiatan 
pembelajaran dengan serius dan memperhatikan penjelasan guru sehingga tidak 
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tertinggal materi pembelajaran. Disamping belajar disekolah siswa diharuskan 
untuk mempelajari materi dari sekolah dirumah sehingga akan semakin 
meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi pelajaran. 

b. Bagi Guru 
Dalam proses pembelajaran guru dapat menggunakan pembelajaran 

metodel demonstrasi bagi siswa yang hasil belajar rendah karena hasil belajar 
dipengaruhi metode belajar yang digunakan guru dalam pembelajaran. Guru 
diharapkan menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran seperti 
penggunaan pembelajaran inovativ dan penggunaan media pembelajaran serta 
lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Untuk mengatasi siswa yang belum 
tuntas guru harus bias memberikan perhatian khusus terutama bagi siswa dengan 
kemampuan menangkap pembelajaran yang rendah sehingga tidak terjadi 
ketimpangan pengetahuan antar siswa. Disamping itu perlunya perhatian guru 
selama proses pembelajaran sehingga siswa fokus terhadap pembelajaran 
selama proses belajar mengajar berlangsung. Berikan peringatan atau hukuman 
yang mendidik bagi siswa yang kurang memperhatikan pelajaran.  

c. Bagi Kepala Sekolah 
Agar menyarankan kepada guru lain untuk menggunakan metode yang sesuai 
dengan materi dan karakteristik siswa salah satunya adalah penggunaan metode 
demonstrasi pada mata pelajaran IPA karena lebih menyenangkan bagi siswa dan 
dapat meningkatkan hasil belajar. Disamping itu sekolah juga harus menyediakan 
alat peraga guna pelaksanaan proses  pembelajaran.  




