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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengolahan dan pengujian 

hipotesis, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

efektivitas yang signifikan antara metode demonstrasi dengan metode 

penugasan terhadap peningkatan kemampuan membuat dokumen pengolah 

angka sederhana pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). Hal ini ditunjukkan dengan siswa pada kelompok  yang menggunakan 

metode demonstrasi memperoleh hasil posttest yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang menggunakan metode penugasan. Secara lebih 

khusus hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara metode 

demonstrasi dengan metode penugasan terhadap peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek pemahaman cara membuat dokumen 

pengolah angka sederhana. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek pemahaman antara sebelum diberi 

perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Selain itu, adanya penggunaan 

metode demonstrasi dapat membantu siswa untuk  menghindari 

verbalisme, yakni menghindari siswa untuk tidak hanya sekedar 

mengingat lalu kemudian melupakan materi tersebut, tetapi siswa 

tersebut harus mampu memahami, sehingga dapat dirasakan manfaat dari 

belajar membuat dokumen pengolah angka sederhana.  

2. Terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara metode 

demonstrasi dengan metode penugasan terhadap peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek penerapan cara membuat dokumen 

pengolah angka sederhana. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek penerapan antara sebelum diberi 
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perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Selain itu, dengan penggunaan 

metode demonstrasi, siswa secara langsung mengamati proses dari 

langkah-langkah untuk membuat dokumen pengolah angka ini secara 

terperinci. Sehingga, dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, 

yang membutuhkan pengolahan data berupa angka.  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari penelitian, bahwa 

Penggunaan metode demonstrasi memiliki efektivitas lebih tinggi terhadap 

peningkatan kemampuan membuat dokumen pengolah angka sederhana pada 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kelas VIII, baik 

dilihat dari kemampuan dalam aspek pemahaman dan penerapan. Maka 

peneliti mencoba memberikan sarani sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode demonstrasi memiliki 

keefektifan yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan membuat 

dokumen pengolah angka sederhana pada mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) kelas VIII. Dengan demikian disarankan 

kepada pendidik untuk melakukan tahapan-tahapan metode demonstrasi 

sesuai dengan aturan-aturan dari tahapan pelaksanaan demonstrasi. 

Tahapan metode demonstrasi tersebut yakni merumuskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, mempersiapkan garis besar pelaksanaan 

demonstrasi, melakukan uji coba demonstrasi, mengatur tempat duduk 

siswa dan memberikan aturan-aturan yang harus dicermati siswa selama 

meengamati demonstrasi, melakukan demonstrasi yang dapat merangsang 

siswa untuk berfikir, Yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya 

demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa, akhiri dengan 

pemberian tugas kepada siswa. Sehingga, metode demonstrasi ini dapat 

memberikan motivasi belajar kepada siswa, agar mendapatkan tujuan 

pembelajaran yang maksimal.  

2. Penelitian ini baru terbatas pada kemampuan aspek pemahaman dan aspek 

penerapan. Sehingga, diharapkan metode demonstrasi ini dapat juga 



92 
 

Widya Vera Lusiana, 2013 
Perbandingan Efektivitas Metode Demonstrasi Dengan Metode Penugasan Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Membuat Dokumen Pengolah Angka Sederhana 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

mengukur aspek kognitif lainnya, seperti mengukur kemampuan pada 

aspek mengingat, menganalisis, evaluasi, dan membuat. Selain itu, materi 

yang digunakan juga tidak terbatas pada mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pokok bahasan membuat dokumen 

pengolah angka sederhana saja, namun dapat juga diimplementasikan 

pada mata pelajaran dan materi lainnya.  

3. Subjek penelitian lainnya, yang mungkin masih belum bisa dilengkapi 

pada penelitian ini, dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya adalah penggunaan variasi metode pembelajaran lebih dari 

satu dalam proses belajar-mengajar. Karena semakin banyak metode yang 

bisa divariasikan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, proses belajar akan lebih membuat siswa untuk memiliki 

motivasi belajar yang lebih tinggi.  

 

 


