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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV dapat 

diambil simpulan bahwa dengan menerapkan metode demonstrasi dan metode 

bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar IPA standar kompetensi 

memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya 

pada siswa kelas 6 SDN 2 Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora semester 

2 tahun pelajaran 2012/2013.  

Hasil belajar siswa dari prasiklus ke pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 

mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus 1, yaitu dari 

nilai rata-rata ulangan harian 63,22 naik menjadi 75,65 setelah dilakukan tindakan 

pada siklus 1. Selanjutnya hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus 2 yaitu 

dari rata-rata nilai siklus 1 75,65 naik menjadi 87,17 pada siklus 2. 

Penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran sangat efektif 

diterapkan karena diawali menumbuhkan ketertarikan dan termotivasi dengan 

adanya alat peraga, siswa dituntut untuk fokus menyimak materi yang 

didemonstrasikan oleh guru, mencatat materi, serta siswa aktif memerankan 

secara langsung peristiwa dari demonstrasi guru sehingga siswa aktif dalam 

belajar. Hal tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, keberanian 

baik dalam bermain peran, bertanya, maupun menjawab pertanyaan, serta 

kepercayaan diri. Oleh karena itu, dengan melakukan atau mengalami sendiri 

siswa akan mendapat pengalaman dalam belajar, sehingga belajar IPA menjadi 

lebih bermakna dan hasil belajar IPA dapat meningkat. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang terbukti bahwa menerapkan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 
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1. Guru 

Sebaiknya guru sering mengikuti seminar atau sosialisasi tentang metode-

metode pembelajaran sehingga dalam pembelajaran dapat menerapkan 

metode demonstrasi dan bermain peran, serta guru diharapkan kreatif 

dalam membuat media atau peraga guna mendukung kegiatan 

pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam memahami materi. 

Apabila siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru maka 

hasil belajar siswa akan meningkat. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan untuk melengkapi peralatan yang menunjang 

kegiatan proses pembelajaran seperti alat peraga, media pembelajaran, 

serta fasilitas pendukung lainnya agar pembelajaran dapat berlangsung 

dengan baik. 

 


