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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran IPS di 

kelas III SD Negeri Pasawahan 6 Bandung, peneliti dapat menyimpulkan hasil 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Penerapan metode demonstrasi dalam secara teoritis adalah kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga (memperagakannya) 

dengan tujuan memperjelas pengertian atau untuk memperlihatkan 

bagaimana untuk melakukan/ jalannya suatu proses pembuatan tertentu 

kepada siswa. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok untuk kemudian 

mendapatkan materi yang sama yaitu mengenal sejarah uang. Dalam 

pendekatan penerapan metode demonstrasi ini, masing kelompok siswa 

mendapatkan tugas presentasi hasil pembelajaran dengan cara 

memperagakannya dengan menggunakan alat-alat peraga yang telah 

disediakan. Sebelumnya peneliti terlebih dahulu memberikan contoh 

peragaan untuk mereka lakukan kembali secara berkelompok tersebut. 

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab masing-masing siswa untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Siswa kemudian diminta 

untuk mengerjakan latihan soal-soal teantang materi pelajaran yang baru 

saja mereka pelajari yaitu mengenal sejarah uang adalah kegiatan 

berikutnya. Kemudian peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil jawaban 



69 
 

Ike Handayani Dewi, 2012 
Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Sejarah Uang Melalui Metode 

Demonstrasi: PTK Pada Mata Pelajaran IPS Kelas III SDN Pasawahan 6 Kota Bandung 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

para siswa untuk kemudian memberikan penjelasan-penjelasan kembali 

terhadap hal-hal yang belum mereka pahami. Hal terakhir yang dilakukan 

peneliti beserta para siswa adalah membimbing mereka dalam melakukan 

diskusi untuk menarik kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Dalam 

kesempatan ini siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

terhadap hal-hal yang belum mereka pahami sebagai bentuk interaksi 

antara guru dan siswa. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan topik mengenal 

sejarah uang setelah diterapkan pendekatan metode demonstrasi pada 

setiap siklusnya mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukan dengan nilai 

rata-rata pada setiap siklus yang mengalami peningkatan, yaitu siklus I 

tindakan 1 dengan nialai rata-rata 7,1875 yang mengalami peningkatan 

sebesar kurang lebih 16, 25 poin dari nilai rata-rata sebelumnya dengan 

tingkat ketuntasan belajar siswa pada sub materi mengenal sejarah uang 

sebanyak 78% dan sebanyak 22% siswa masih berada dibawah criteria 

ketuntasan minimal. Namun setelah dilakukan tindakan kedua tingkat 

ketuntasan belajar siswa mencapai 95% dengan nilai rata-rata 7,72 yang 

juga mengalami peningkatan dari nilai rata-rata sebelumnya. Dari nilai 

rata-rata yang diperoleh pada siklus I tindakan 2 dengan tingkat ketuntasan 

belajar belajar siswa sebanyak 81% dan sisanya sebanyak 19% masih 

belum mencapai criteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. Setelah 

dilaksanakan tindakan kedua tingkat ketuntasan belajar siswa meningkat 

menjadi 95% dengan niali rata-rata 7,72 yang mengalami peningkatan 
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sebesar 16,25 poin dari nilai rata-rata pada tindakan pertama. Secara 

umum nilai prestasi belajar siswa setelah menggunakan pendekatan 

metode demonstrasi mengalami peningkatan. 

 

B. Saran   

 Dalam menerapkan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS di kelas III SD Negeri Pasawahan Bandung, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan demi keberhasilan proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, yaitu: 

1. Sebelum menerapkan metode demonstrasi guru hendaknya mengkaji 

tentang metode tersebut dan merancang persiapan dengan sungguh-

sungguh serta memberikan informasi kepada siswa tentang metode 

demonstrasi ini terutama berkaitan dengan teknik pelaksanaannya 

sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan pada 

pelaksanaannya dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Dalam kegiatan pembelajaran hendaknya guru memiliki keterampilan 

dalam menerapkan metode demonstrasi untuk menciptakan situasi belajar 

yang menantang dan menyenangkan siswa. Dapat melatih keterampilan 

siswa dalam melaksanakan diskusi, rasa ingin tahu siswa dan motivasi 

belajar siswa lebih besar. 

3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru hendaknya mampu 

membimbing dan mengontrol siswa dengan baik, dengan begitu maka 
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suasana kelas akan terhindar dari kegaduhan dan aktivitas siswa pun dapat 

terorganisir dengan baik. 

4. Dalam kegiatan belajar mengajar perlu adanya metode pembelajaran yang 

disesuaikan dengan materi, waktu dan kondisi siswa. Sehingga akan 

tercapi tujuan pembelajaran tersebut. Dengan demikian model metode 

demonstrasi merupakan metode baru dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran IPS, maka perlulah adanya penelitian materi dengan 

cermat agar metode ini dilaksanakan secara efektif. 


