
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode bermain sambil belajar 

(permainan monopoli) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA pada pokok bahasan penggolongan hewan di kelas IV SD Negeri 

No. 101765 Bandar Setia Tahun Ajaran 2011/2012. Hal ini terbukti dari : 

1. Rata-rata nilai motivasi belajar siswa pada siklus I sebesar 61,48 atau 

kategori sedang dan secara klasikal siswa dinyatakan belum mencapai 

ketuntasan yaitu hanya 20 % atau kategori sedang yang telah berhasil. 

2. Rata-rata nilai motivasi belajar siswa pada siklus II sebesar 79,4 atau 

kategori tinggi dan secara klasikal siswa telah mencapai ketuntasan yaitu 

88 % atau kategori sangat tinggi yang telah berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru khususnya guru IPA kelas IV diharapkan untuk menggunakan 

metode bermain sambil belajar (permainan monopoli) sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar 

siswa, karena dengan menggunakan metode ini siswa dapat lebih tertarik 

dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa menjadi lebih termotivasi 

dalam belajar dan juga mudah memahami materi yang sedang diajarkan. 

2. Bagi siswa sendiri, diharapkan agar lebih bersemangat dalam belajar dan 

disarankan untuk berani atau tidak takut dalam memberikan pendapat atau 

bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang kurang dimengerti. 

3. Bagi pihak Sekolah agar kiranya dapat menambah pengadaan sarana dan 

prasarana pelajaran, serta melakukan penelitian kepada guru-guru tentang 

penggunaan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

guru sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

4. Bagi peneliti, agar dapat lebih memvariasikan metode pembelajaran 

sehingga pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

5. Bagi peneliti lain, disarankan untuk melakukan penelitian yang sejenis 

pada materi dan sekolah lainnya agar diperoleh hasil penelitian yang lebih 

sempurna dan bermanfaat sebagai baha informasi bagi dunia pendidikan. 

 

 


