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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas maka dapat ditulis dan 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Perencanaan pembelajaran IPA pada  materi pokok Perubahan 

Lingkungan dan Pengarungnya langkah pertama adalah  dengan 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Siswa (LKS), dan membuat instrument tes berupa soal evaluasi. 

Pembuatan LKS adalah sebagai gambaran kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran, dan juga 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunaka, dan lembar 

evaluasi adalah untuk diisi secara individu oleh peserta didik diakhir 

pelajara  untuk mengetahui hasil belajar siswa.  Selain membuat 

instrument tes peneliti juga membuat instrument non tes berupa lembar 

observasi guru dan observasi siswa, sebagai alat untuk pengumpul data 

untuk menmgetahui informasi mengenai masalah dan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran.  

 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam waktu 2 x 30 menit 

atau 70 menit.  Pada tahap ini dibagi menjadi tiga kegiatan yaiu  

kegiatan awal 10 menit, kegiatan inti 50 menit (eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi), dan kegiatan akhir 10 menit (penilaian, refleksi). 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi ini cara yang efektif digunakan adalah menggunakan alat 

peraga, membagi siswa kedalam beberapa kelompok, membimbing 

siswa dan memotivasi siswa untuk aktif berperan dalam pelaksanaan 
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pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan yang menurut mereka 

masih bersifat janggal atau abstrak menjadi konkrit. 

 

3. Hasil Belajar 

 Hasil belajar siswa meningkat karena penerapan metode demonstrasi 

membuat pelajaran menjadi konkrit,  lebih jelas, lebih menarik,. 

Dengan demikian siswa lebih memahami materi pembelajaran, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, ada 

beberapa rekomendasi yang diajukan demi meningkatkan hasil belajar 

siswa terutama dalam mata pelajaran IPA di sekolah dasar diantaranya : 

1. Setelah menerapkan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA 

tentang perubahan lingkungan dan pengaruhnya ternyata aktifitas 

siswa miningkat. Oleh sebeb itu para guru dianjurkan utuk dapat 

menerapkan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA maupun 

mata pelajaran yang lainnya.  

2. Agar pembelajaran IPA dengan menerapkan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, maka sebelum pembelajaran guru harus 

menguasai dahulu teori tentang metode demonstrasi dengan 

mempelajari buku atau mengkaji hasil penelitian lain yang relevan agar 

pembelajaran berjalan dengan yang diharapkan. 

3. Dalam pelaksanaan pembelajaran media atau alat peraga yang 

digunakan  harus terlihat oleh seluruh siswa. Kemudian setelah selesai 

melakukan demonstrsai guru harus memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengajukan pertanyaan. 

4. Setelah menerapkan metode demonstrasi hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan, untuk itu bagi para peneliti selanjutnya dapat 

mencoba metode ini pada mata pelajaran yang sama yang standar 

kompetensi dan kompetensi dasarnya berbeda.  

 


