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                                           BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diamkbil 

kesimpulan bahawa hasil belajar siswa kelas V SDN Cikalongkulon IV 

Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dalmperencanaan 

pemeblajaran dengan cara menggunakan metode demonstrasi  pad poko 

bahasan materi sifat-sifat cahaya dapt ditingkatkan dan berhasil karena 

dilihat dari aba sebelumnya atau pada BAB IV di uraikan dalam grafik 

ketuntsan tiap siklus terlihat peningkatan yang signifikan  dari siklus I 

,siswa yang dikatakan tuntas belajar hanya 19 siswa.dan pada siklus 

kedua meningkat sampai dengan 31 siswa yang berhasil tuntas setelah 

melaksanakan tes evaluasi. 

2. Berdasarkan penelitian yang bdi lakukan terhadap siswa kelas V SDN 

Cikalongkuilon IV pada pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya , 

siswa begitu antusias terhadap gambar yangdisajikan pada pelaksanaan 

pembelajaran dan dapat dikatakan mendukung pada proses 

tersebut.semua siswa pun berperan aktif dalam menyimak pembelajaran 

yang di sampaikan. Akan tetapi yang menjadi penghambat pada 

penggunaan metode demonstrasi adalah peneliti harus mempersiapkan 

telebih dahulau  alat-alat peraga dan langkah-langkah metode 

deomnstrasi yang akan disampaikan yang berkenaan dengan materi 

pelajaran siafat-sifat cahaya karena disekolah tidak tersedia alat-alat 
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peraga tentang sifat-sifat cahaya tersewbut. Untuk itu peneliti harus aktif 

dalam mencarai bahan dan alat peraga yang akan disajikan 

 

B. Rekomendasi 

 

1. Bagi sekolah alangkah baiknya mengetahui alat-alat apa saja yang sering 

diterapkan  para guru dalam proses pembelajaran karena alat-alat peraga 

yang berkenaan dengan materi sifat-sifat cahaya merupakan penunjang  

dan pelengkap pembelajaran supaya pembelajaran dapat terarah dan 

terkontrol  dengan baik. 

2. Guru harus dapat meningkatakn hasil belajar siswa dengan metode 

demonstrasi dan dapat mempergunakan alat-alat peraga dengan lebih 

baik . Mungkin bagi guru kelas V yang ingin mencoba menerapkan 

penggunaan metode demonstrasi pada materi sifat-sifat cahaya tidak ada 

salahnya digunakan ,hanya mungkin dalam pelaksanaannya 

memebutuhkan tenaga yang cukup banayak agar dapat mengoptimalkan  

penggunaan ,metode demonstrasi dan alat peraga untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

3. Dinas Pendidikan saenantiasa mengontrol keadaan sekolah tiap bulannya 

,karena untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Sekolah Dasar. 

 

 


