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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan data penelitian yang dilakukan 

terhadap peningkatan  minat belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan Metode demonstrasi di SD Negeri 101768 Tembung, maka peneliti 

membuat kesimplan sebagai berikut. 

(1) Minat siswa SD Negeri 101768 Tembung pada pelajaran IPA materi 

pokok Bunyi dengan menggunakan metode demonstrasi cenderung lebih 

besar ketertarikan siswa bila dibandingkan dengan tanpa menggunakan 

metode demonstrasi  

(2) Rata-rata minat belajar siswa pada saat tes awal diperoleh nilai rata-rata pada 

kondisi awal sebesar 54,1% dengan jumlah siswa 2 orang Berminat, 8 orang 

siswa Cukup Berminat, dan 20 siswa tidak berminat, dan meningkat menjadi 

57.56%  dengan jumlah 5 orang siswa berminat, 7 orang siswa Cukup Berminat 

dan 22 orang siswa Tidak Berminat, pada siklus I dan kembali meningkat 

menjadi 69,40%, dengan jumlah siswa 14 orang siswa Berminat, 4 orang Cukup 

Berminat, dan 8 Tidak Berminat, pada saat di siklus II. Sebelum diberikan 

tindakan, pengetahuan awal tingkat ketuntasan yang dicapai siswa secara 

klasikal adalah sebesar % (belum tuntas), setelah dilakukan tindakan pada 

pada siklus I diperoleh tingkat ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 55,% 

yang diperoleh dari ketuntasan angket. Selanjutnya, dari hasil tes pada siklus II 

sebagai bentuk perbaikan dari siklus I diperoleh tingkat ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal sebesar yang berarti telah mencapai keberhasilan atau 
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dengan kata lain setelah siklus II siswa secara klasikal sudah mencapai 

ketuntasan belajar..  

(3) Dari hasil penelitian yang dilakakuakn oleh peneliti bahwa dengan 

menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian selama lapangan yaitu: 

(a) Pada siklus I belum mencapai hasil yang diinginkan, dimana guru kurang 

efektif dalam melakukan metode demonstrasi dan siswa masih canggung 

dalam melakukan metode demonstrasi. 

(b) Pada sikklus II hasil yang diperoleh sudah sangat meningkat dan 

memenuhi targed yang diinginkan. Kegiatan siswa dalam pembelejaran 

IPA dengan menggunakan metode  demonstrasi sangat baik dan nilai 

persentase pada observasi dan setiap angket pernyataan mengalami 

peningkatan mencapai peningkatan mencapai 100% siswa berminat 

belajar dengan menggunakan metode demonstrasi khususnya pada materi 

Bunyi pada pembelajaran IPA. 

1.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitia yang dikemukakan diatas selanjutnya 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

(1) Dilihat dari peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

pada materi Bunyi dikategirikan baik. Diharapkan kepada siswa dan 

guru untuk mempertahankan dan lebih baik meningkatkan minat 

belajarnya agar lebih baik lagi.  
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(2) Hendaknya guru menggunakan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan.  

(3) Diharapkan kepada guru sebelum memberikan tugas-tugas, 

hendaknya materi pembelajaran dijelaskan dengan contoh-contoh 

pada kehidupan sehari-hari siswa, selalu memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya agar siswa benar-banar memahami 

materi yang diajarkan dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru dengan baik.  

(4) Siswa diharapkan lebih banya melakukan latihan-latihan dirumah dan 

disarankan untuk malu atau takut bertanya pada guru pada materi 

yang masih kurang dimengerti.  
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