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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil 

penelitian ini sebagai berikut : 

1) Selama tindakan Siklus I sebagian besar siswa masih kurang berminat dalam 

belajar. Setelah dilakukan perbaikan dan penerapan pada Silkus II, maka 

siswa yang berminat belajar semakin meningkat yaitu sebagian besar siswa 

memiliki minat belajar yang tergolong tinggi. 

2) Berdasarkan angket dapat dinyatakan bahwa dari 30 siswa, jumlah siswa 

yang memiliki minat belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pokok 

bahasan menulis dan membaca puisi pada Siklus I Pertemuan I dan Siklus I 

Pertemuan II adalah 45,43 dan 56,13. Dari 30 orang siswa, jumlah siswa yang 

memiliki minat belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok 

menulis dan membaca puisi pada siklus II pertemuan I dan II adalah 65,57 

dan 82,9. 

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada pokok bahasan menulis dan 

membaca puisi sudah tergolong baik sekali. Hal ini terlihat penerapan siklus I 

pertemuan pertama terdapat 5 orang siswa atau 16,67%, kemudian 

dilanjutkan pada penerapan siklus I pertemuan 2, siswa yang berminat belajar 

naik menjadi 13 orang siswa atau 43,33%. 

Selanjutnya dilanjutkan dan perbaikan serta penerapan pada siklus II 

pertemuan 1 siswa yang telah berminat belajar sebanyak 20 orang siswa atau 

66,67%, tetapi hal ini belum mencapai tingkat ketuntasan minat belajar yang 
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ditetapkan, maka peneliti melanjutkan pada penerapan Siklus II pertemuan 2, 

maka diperoleh sebanyak 28 orang siswa yang telah berminat dalam belajar 

atau 93,33%. Dengan demikian maka ketuntasan minat belajar siswa telah 

tercapai yakni 93,33% ≥ 80%. Sedangkan secara keseluruhan siswa yang 

tidak berminat dalam belajar hanya menyisahkan 2 orang siswa saja atau 

sebesar 6,67%. 

3) Dari keseluruhan hasil penelitian maka hipotesis diterima dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan minat 

belajar siswa kelas V SD PAB 25 Mabar Hilir Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1) Kepada siswa diharapkan untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran 

baik di dalam kelas maupun diluar kelas, dan disarankan untuk selalu 

menumbuhkan minat belajar dengan  bertanya kepada guru tentang hal-hal 

yang belum dipahami dan mengikuti pelajaran dengan aktif dan kreatif, 

dengan demikian hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. 

2) Kepada guru yang mengajar dikelas diharapkan untuk dapat menggunakan 

berbagai metode pembelajaran dalam belajar untuk dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan minat belajar siswa untuk mengikuti pelajaran, terutama dalam 

belajar Bahasa Indonesia agar siswaa dapat memperoleh hasil belajar yang 

lebih baik dan tetap memberi semangat kepada siswa, sehingga minat belajar 

siswa dapat ditingkatkan. 
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3) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini, agar 

diperoleh hasil atau kesimpulan yang menyeluruh dengan menggunakan 

subjek yang lebih besar dan meteri yang lebih luas. 

 

 


