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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasar pemaparan rumusan masalah diatas. guru peneliti membuat simpulan 

atau putusan kuat dan berdasar fakta sesungguhnya penggunaan model demonstrasi 

pada waktu pemberian pembelajaran kepada siswa, efektif ampuh berguna pada 

peningkatan kemampuan daya cerna siswa menerima pembelajaran pada 

implementatif hasil nilai siswa saat pemberian pembelaja ran mata pelajaran IPA. 

Peningkatan suasana pembelajaran siswa lebih berguna dan lebih nyata. peningkatan 

daya intelektual siswa menerima pembelajaran pemberian penelitian guru pada 

pelaksanaan dan situasi keadaan siswa lebih menyenangi. Peningkatan menyenangi 

pembelajaran. peningkatan siswa lemah, lamban, cerdas, pintar, terperdaya pada 

kegiatan pembelajaran mengenai beraneka ragam fenomena alam serta efeknya pada 

mahluk hidup dan lingkungan. alhasil penggunaan model demonstrasi efektif: pada 

peningkatan kemampuan daya cerna siswa. peningkatan kesadaran siswa lebih gigih 

belajar, membahas, menyudahi, menyelesaiin hal hal masalah pada pembelajaran. 

peningkatan siswa berupaya menyikapi pembelajaran hingga menyasar sasaran target 

berikut ini: peningkatan kemampuan daya cerna siswa yang harus ada dalam diri 

siswa saat menerima pembelajaran. peningkatan kemampuan siswa menerima 

pembelajaran lebih berguna pada kehidupan siswa setiap waktu. Peningkatan 

penelitian guru mendesain alat alat pendukung penelitian guru memberi 

pembelajaran kepada siswa. peningkatan siswa yang lemah, lamban lebih 

berkeinginan atau berniat belajar. Peningkatan kemampuan siswa yang tergolong 

pintar cerdas pada pembelajaran, dan lebih proaktif pada pembelajaran. hingga 

peningkatan kemampuan daya cerna siswa secara  merata ada pada diri siswa dan 

telah berhasil mampu mengganti paradigma siswa: tidak mampu mencerna, tidak 

mampu aktif menyikapi pembelajaran, tergolong lamban, hingga mampu berada pada 

syarat standar kriteria mampu.  
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peningkatan kemampuan daya cerna siswa berdasar fakta peningkatan telah 

signifikan antaranya pada paparan berikut ini: peningkatan kemampuan daya cerna 

siswa bergerak secara signifi mengganti paradigma siswa pada jenjang peningkatan 

kemampuan selanjutnya. berikut ini terpapar rilnya: peningkatan siswa menerima 

pembelajaran, peningkatan siswa mentaati aturan dan peraturan. Peningkatan siswa 

membahas bahas masalah pembelajaran. berdasar fakta penggunaan model 

demonstrasi pada waktu pemberian pembelajaran kepada siswa. efektif kuat signifi 

berguna dan berpengaruh positif signifi pada: peningkatan kemampuan daya cerna 

siswa pada pembelajaran mengenai beraneka ragam fenomena serta efeknya pada 

mahluk hidup dan lingkungan. 

B.  Saran   

 Berdasar fakta nyata, penelitian guru memberi saran agar pemberian 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA mengenai pembahasan beraneka ragam 

fenomena dan efeknya pada mahluk hidup dan lingkungan. relevan terefektifdan 

positif pada peningkatan kemampuan daya cerna siswa adalah: pemfungsian model 

demonstrasi, efektif menyasar sasaran target: peningkatan kemampuan daya cerna 

siswa. dan benar benar mempersiapkan kelengkapan alat alat pendukung penelitian 

guru saat pembelajaran berlangsung. memperdaya siswa pintar cerdas menolong 

siswa yang lemah, lamban. serta memberi penguatan lisan atau perbuatan pada siswa 

yang lemah, lamban. selanjutnya guru peneliti harus menanyai siswa mengenai 

materi pembelajaran yang telah terpapar. Dan peneliti memperdaya siswa menaati 

aturan dan peraturan berdasar instruksi peneliti pada saat proses pembelajaran 

berlangsung 

 Hal pendukung penelitian guru mengajar efektif, efisien menindak menyasar 

sasaran target memberi pembelajaran pada siswa, terpapar pada paparan berikut ini: 

1. Penetapan model pembelajaran, berdasar pada kerelevanan materi 

pembelajaran 

2. Lengkapnya alat alat pendukung penelitian guru saat pemberian 

pembelajaran berlangsung berdasar hakekat pemberian pembelajaran 
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3. Memperdaya siswa terlibat langsung saat pelaksanaan peragaan pada 

pembelajaran berdasar instruksi guru peneliti 

4. Peneliti  harus memperbanyak penguatan lisan dan perbuatan pada siswa 

yang lemah, lamban 

5. Penautan materi pembelajaran berdasar pada fakta nyata agar siswa 

belajar cara peningkatan kemampuan daya cerna dan mengenai cara 

membahas bahas materi pembelajaran 

6. Pemfungsian alat alat peraga seefisien sesuai kerelevanan 

7. Siswa harus terinstruksi ikut terlibat melengkapi alat alat peraga 

pendukung perlaksanaan pembelajaran saat penggunaan model 

demonstrasi  

8. Memperdaya siswa yang cerdas menolong siswa yang lemah, lamban 

pada saat membahas bahas pembelajaran 

9. Penetapan system perbuatan perlakuan sesuai hakekatnya dan sesuai 

berdasar pada paparan saat peneliti memberi pembelajaran 

10. Memperdaya benda benda yang ada di kelas pendukung pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung 

11. Guru peneliti implementatif teknik menannyai siswa secara tertulis dan 

lisan mengenai materi pembelajaran, berguna menguji kemampuan siswa 

12. Guru peneliti harus cermat memperhatiin situasi keadaan siswa pada 

waktu penggunaan model pembelajaran saat kegiatan pemberian 

pembelajaran berlangsung  

13. Guru peneliti menyederhanakan materi pembelajaran tersulit kepada 

siswa membahas bahas  

 

 

 

 

 

 


