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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil pembahasan pada bab sebelumnya merupakan pemaparan peniliti 

tentang hasil yang didapat setelah penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Persentase aktivitas siswa pada siklus I sebesar 33,17% yang dapat 

dikategorikan kurang, pada siklus II diperoleh persentase  aktvitas siswa 

sebesar 34,17% yang dapat dikategorikan kurang, dan pada siklus III  

diperoleh persentase  aktvitas siswa sebesar 51,50% yang dapat dikategorikan 

cukup. 

b. Rata-rata nilai hasil belajar pembiakan tanaman secara generatif dan vegetatif 

pada siklus I mencapai 73,60; persentase ketuntasan (nilai di atas 75) kelas 

mencapai 52% dengan kategori cukup, daya serap cukup, dan rata-rata N-Gain 

sebesar 0,44 dengan kriteria sedang. Siklus II rata-rata nilai hasil belajar siswa 

sebesar 75,73; persentase ketuntasan (nilai di atas 75) kelas mencapai 52% 

dengan kategori cukup, daya serap tinggi, dan rata-rata N-Gain sebesar 0,62 

dengan kriteria sedang, dan pada siklus III rata-rata nilai hasil belajar siswa 

mencapai 81,6; persentase ketuntasan (nilai di atas 75) kelas mencapai 72% 

dengan kategori tinggi, daya serap tinggi, dan rata-rata N-Gain sebesar 0,63 

dengan kriteria sedang. Hasil rata-rata persentase ketuntasan tiap siklus pada 
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penelitian yang dilakukan penulis tahun 2013 diperoleh 58,67%, dan dapat 

dikatakan lebih baik dibandingkan dengan  persentase ketuntasan pada tahun 

ajaran 2011-2012 yang mencapai 39,7%. Dengan demikian terdapat selisih 

peningkatan sebesar 18,97% yang diperoleh melalui penelitian penulis. 

Penerapan metode demonstrasi pada mata pelajaran pembiakan tanaman 

secara generatif dan vegetatif khususnya materi proses polinasi tanaman dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa di setiap siklusnya. 

 

5.2. Rekomendasi 

Penulis Mengemukakan Beberapa Rekomendasi bedasarkan hasil kajian 

terhadap peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode demonstrasi, 

diantaranya adalah: 

a. Metode demonstrasi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran untuk siswa SMK dalam memahami suatu proses yang 

diajarkan. 

b. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran 

produktif seperti pembiakan tanaman secara generatif dan vegetatif hendaknya 

memilih metode yang sesuai dengan materi ajar, jika materi tersebut berkaitan 

dengan suatu proses dan siswa diharapkan memahami materi tersebut 

sebaiknya menggunakan metode paktek atau metode demonstrasi karena di 

SMK keterampilan lebih ditonjolkan sehingga dalam penyampaian suatu 

proses lebih baik dijelaskan dengan alat peraga yang nyata. 
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c. Siswa sebaiknya mulai membiasakan diri belajar dengan cara memperhatikan 

sesuatu karena dengan belajar tersebut akan menimbulkan rasa ingin tahu 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa khususnya dalam hal bertanya 

dan mengemukakan pendapat. 

d. Siswa yang hasil belajarnya di bawah KKM (nilai 75) sebaiknya diberi 

motivasi belajar yang lebih agar siswa tersebut semangat dan antusias dalam 

belajar sehingga mereka dapat lebih memahami materi yang diajarkan dengan 

harapan hasil belajarnya meningkat dibanding sebelumnya. 

e. Tugas guru adalah menyampaikan materi, apabila akan menerapkan metode 

ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti waktu yang tersedia harus 

disesuaikan dengan proses demonstrasi, melakukan penjelasan dan penegasan 

setiap tahapan suatu proses yang diajarkan kepada siswa karena dalam metode 

demonstrasi guru memegang peranan yang cukup dominan, penyampaian 

materi yang bervariatif untuk menghindari kejenuhan siswa. 

f. Pihak sekolah sebagai atasan sekolah diharapkan mendorong para guru untuk 

melakukan pengembangan dan penelitian mengenai peningkatan hasil belajar 

dengan menggunakan metode demonstrasi dengan menambah indikator 

penelitian yang diteliti serta dilakukan pada materi pembelajaran yang lainnya 

karena lebih baik menggunakan alat peraga yang nyata untuk menjelaskan 

suatu proses. 
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