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BAB  V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan metode demonstrasi dengan model 

pembelajaran sosiodrama disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar  PKn

pada  siswa kelas 4 Semester I SD Negeri Ngurensiti  01 tahun 2012 / 2013  dengan materi 

lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten / kota dan propinsi dinyatakan berhasil karena 

persentase dari pra siklus , siklus I dan siklus II mengalami kenaikan dan  besarnya 

persentase tingkat ketuntasan berturut-turut dari pra siklus mencapai 46,6 %, siklus I 

mencapai 66,6 %, siklus II mencapai 93,3 % dengan nilai rata-rata juga mengalami 

peningkatan.

5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam menerapkan metode demonstrasi dengan 

model pembelajaran sosiodrama  pada siswa kelas IV SD Negeri Ngurensiti 01, saran yang 

dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Bagi siswa 

Dalam kegitan pembelajaran diharapkan memperhatikan penjelasan guru terutama 

langkah-langkah pembelajaran khususnya penerapan metode demonstrasi dengan model 

pembelajaran sosiodrama pada mata pelajaran PKn tentang lembaga-lembaga pemerintahan 

kabupaten/ kota.

b.  Bagi guru 

Dalam melaksanakan pembelajaran guru harus memilih strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan sehingga pembelajaran lebih sempurna, dan 

guru harus sering menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran agar siswa lebih termotivasi untuk belajar sehingga 

mendapat hasil belajar yang maksimal, khususnya mata pelajaran PKn tentang lembaga-

lembaga pemerintahan kabupaten/ kota.
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b. Bagi sekolah 

Untuk menunjang tercapainya hasil belajar yang maksimal perlu adanya dukungan dari 

semua pihak terutama sekolah agar dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai 

agar proses pembelajaran berlangsung maksimal.
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