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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka  dapat 

disimpulkan sebagai berikut pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dan kegiatan manusia yang dapat mengubah bentuk 

permukaan bumi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi 

peningkatan hasil belajar dari pra siklus, siklus 1 siklus 2 dengan KKM 75. 

Hal ini terlihat pada perbandingan skor rata-rata pada skor prasiklus sebesar 

72,5, skor siklus 1 84,7 dan skor siklus 2 92,2. Dengan demikian terihat 

adanya peningkatan dari prasiklus ke siklus 1 yaitu sebesar 16,67% dan dari 

siklus 1 ke siklus 2 sebesar 27,77%. Adapun perbandingan ketuntasan 

klasikal dari kondisi prasiklus  sebesar 40%, menjadi 80% pada siklus 1 dan 

meningkat menjadi 96% pada siklus II. Perbandingan skor minimal prasiklus 

60, siklus 1 72 dan siklus 2 74. Peningkatan skor maksimal dari 80 pada pra 

siklus menjadi 94 pada siklus 1 dan 98 pada siklus II. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Bagi Sekolah 

1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial harus 

mendorong dalam upaya menciptakan pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa dalam belajar . 

2. Mengefektifkan pembelajaran yang lebih bermakna dengan 

memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran 

di sekolah. 
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b. Bagi Guru 

1. Hendaknya guru menggunakan metode demonstrasi dalam 

mengajarkan materi peristiwa alam yang terjadi di indonesia dan 

kegiatan manusia yang dapat mengubah bentuk permukaan bumi 

mata pelajaran IPA di kelas V SD Negeri Geblog Kecamatan 

Kaloran, Kabupaten Temanggung agar siswa lebih memahami 

dengan materi yang akan disampaikan. 

2. Sebaiknya guru memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 

bagi siswa, sebab lingkungan merupakan sesuatu yang dapat diamati 

langsung oleh siswa sehingga siswa lebih faham. 

3. Hendaknya guru selalu mencari pembaharuan-pembaharuan baik 

metode mengajar maupun media pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran tercapai. 

 

c. Bagi Siswa 

1. Dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok setelah proses 

pembelajaran dengan metode demonstrasi hendaknya siswa harus 

percaya diri dengan hasil diskusi kelompoknya. 

2. Dalam memahami materi yang sedang didemonstrasikan alangkah 

baiknya sambil mencatat hal-hal yang penting, karena jika 

mengandalkan penglihatan dan pendengaran saja mudah lupa dengan 

materi. 

 

 


