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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian pada pembelajaran IPA 

dengan materi dan kegiatan belajar hubungan kenampakan matahari dengan 

bayang-bayang di kelas 2 SDN 1 Gumelar, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Guru dalam mengajar IPA telah menggunakan metode pembelajaran 

bervariasi seperti metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab 

dan  metode kerja kelompok. 

2. Aktifitas siswa menujujkan perubahan ketika guru menggunakan metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode Tanya jawab, metode kerja kelompok 

dan menikmati proses pembelajaran dengan senang hati. 

3. Anggapan bahwa cara guru dalam mengajar di kelas hanya menggunakan 

metode ceramah saja yang membuat aktivitas siswa pasif dan tidak aktif itu 

tidak benar. Pernyataan atau anggapan tersebut salah karena sudah terbukti 

data kebenaran bahwa guru kelas 2 SDN 1 Gumelar  ketika mengajar tidak 

hanya mengunakan metode ceramah saja melainkan guru sudah 

menggunakan metode-metode pembelajaran bervariasi seperti metode 

ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab dan metode kerja 

kelompok yang membuat peningkatkan aktivitas dan keatifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran seperti pada pembelajaran IPA dikelas 2 SDN 

1 Gumelar.  

5.2 Saran 

Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan 

keaktifan siswa seperti pada pembelajaran IPA kelas 2 SDN 1 Gumelar, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi guru: 

a. Penggunaan metode pembelajaran bervariasi pada proses pembelajaran 

tentunya dapat meningkatkan kinerja guru, jadi dalam setiap proses 
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pembelajaran guru harus menggukan metode pembelajaran agar keaktifan 

siswa meningkat. 

b. Ketika guru menggunakan metode pembelajaran langkah yang harus 

diperhatikan agar pembelajaran dapat berhasil antara lain seperti: guru 

harus mengetahui kondisi siswa, situasi kelas dan materi yang akan 

diajarkan. 

5.2.2 Bagi sekolah: 

a. Mendorong guru-guru SDN 1 Gumelar untuk menggunakan metode 

pembelajaran metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab 

dan  metode kerja kelompok karena dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

b. Sebaiknya sekolah terus memberikan peningkatan sarana dan prasarana 

yang memadahi supaya kreativitas guru-guru di SDN 1 Gumelar dapat 

berkembang menjadi lebih baik ketika menggunakan proses pembelajaran. 

5.2.3 Bagi peneliti 

Memotivasi peneliti untuk terus belajar dan tidak cepat puas terhadap data 

ataupun masalah yang ada di lingkungan sekitar, karena untuk 

memperoleh data yang bermakna maka seorang peneliti harus mengkaji 

lebih dalam, terlibat langsung kelapangan dan bergumul menjadi satu 

dengan obyek yang akan diteliti. 

 




