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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab IV dapat disimpulkan 

bahwa adanya perbedaan pengaruh metode demonstrasi menggunakan bantuan 

media audiovisual (CD interaktif) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas5 SD N 

03 Kembangsari Kecamatan Musuk Kab. Boyolali pada semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013.  Hal ini dapat kita ketahui dan buktikan dengan hasil uji t 

yang mendapatkan signifikasi lebih kecil dari 0,05 yakni 0,008, jadi dengan 

demikian Ho  ditolak dan Ha  diterima. 

 Dari perhitungan yang didapat dari hasil statistik, akan diketahui bahwa 

rata-rata untuk kelompok eksperimen sebesar 72,90  dan kelompok kontrol 

sebesar 65,00. Dari hasil rata-rata tersebut diketahui bahwa kelompok eksperimen 

mendapatkan nilai rata-rata IPA lebih tinggi dari pada rata-rata nilai IPA 

kelompok kontrol.Lebih tingginya rata-rata untuk kelompok eksperimen ini dapat 

kita buktikan juga dengan nilai hitung t yang positif.Jika nilai t hitung positif 

maka nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada kelompok kontrol, 

sebaliknya jika nilai t hitung negatif maka nilai rata-rata kelompok eksperimen 

lebih rendah dari pada kelompok kontrol.Selain itu juga perbedaan rata-rata untuk 

kedua kelompok ini sebesar 7.903 (72.90323-65.00000) dan kisaran perbedaan 

2.133 – 13.673.Dari hasil perhitungan statistik diatas membuktikan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode demonstrasi berbantuan 

audiovisual terhadap hasil belajar IPA yang didapatkan oleh siswa. 

 

5.2  Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan setelah penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 Bagi guru supaya lebih memperhatikan metode-metode dalam proses 

pembelajaran,supaya siswa menjadi termotifasi untuk mengikuti pelajaran. 

Terutama pelajaran IPA sangat efektif apabila menggunakan 
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metode,sudahterbukti pada penelitian ini,yaitu penggunaan metode demonstrasi 

memberikan perubahan hasil belajar siswa SD N 03 Kembangsari. 

 Bagi sekolah diharapkan agar mengikuti kualitas pembelajaran yang 

menyenangkan untuk hasil belajar yg lebih baikdengan menggunakan model 

pembelajaran dalam pelaksanaan di kelas, diharapkan sekolah dapat menambah 

kajian tentang model pembelajaran baru dan menarik terutama mengenai model 

demonstrasi khususnya pelajaran IPA. 

 Bagi siswa diharapkan agar mengikuti pelajaran yang menggunakan model 

yang di laksanakan oleh guru dengan bersungguh-sungguh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


