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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan  

dari hasil penelitian ini berdasarkan data hasil observasi motivasi belajar 

siswa dan penggunaan metode demonstrasi benda konkret yang dilaksanakan 

pada pembelajaran Matematika materi perkalian dan pembagian melalui 

metode demonstrasi benda konkret pada siswa kelas II SD Negeri Muktiharjo 

01 semester II tahun pelajaran 2014/2015 di kecamatan Margorejo kabupaten 

Pati. Simpulan bersadarkan data hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

Data hasil motivasi belajar siswa pada prasiklus rata –rata skor 15,5 

dengan kategori cukup baik, siklus I memperoleh rata-rata skor 27,7 dengan 

kategori baik dan siklus II memperoleh rata-rata skor 28,7 dengan kategori 

sangat baik. Prosentase motivasi  belajar siswa pada prasiklus 45%, siklus I 

65% dan pada siklus II prosentase motivasi belajar siswa 82%. Prosentase 

ketuntasan motivasi belajar siswa pada prasiklus 7%, siklus I 44,4%, dan 

siklus II 81,5. Peningkatan tersebut sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal motivasi belajar siswa yang ditetapkan sebelumnya yaitu 70%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas II 

SD Negeri Muktiharjo 01 semester II tahun pelajaran 2014/2015 pada 

pelajaran Matematika materi perkalian dan pembagian dapat ditingkatkan 

melalui metode demonstrasi benda konkret. 

 

B. Implikasi 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan motivasi belajar 

matematika materi perkalian dan pembagian pada siswa kelas II SD Negeri 

Muktiharjo 01 semester II tahun pelajaran 2014/2015 kecamatan Margorejo 

kabupaten Pati melalui penggunaan metode demonstrasi benda konkret.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa motivasi belajar siswa dapat 

meningkat melalui penerapan demonstrasi benda konkret, sehingga perlu 
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diterapkan pada pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Hamdani (2011:270)  

menyatakan bahwa keunggulan metode demonstrasi  memberikan 

pengalaman praktis, membentuk ingatan yang kuat, menghindari kesalahan 

siswa dalam mengambil keputusan dan memberikan motivasi yang kuat agar 

siswa giat belajar dan dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman 

langsung 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, 

yaitu: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a) Kepala Sekolah perlu mengadakan pelatihan atau mengikutsertakan 

guru dalam pelatihan tentang strategi pembelajaran inovatilajar siswaf 

diantaranya mtode demonstrasi benda konkret yang dalam penelitian 

ini mampu meningkatkan motivasi belajar, 

b) Sekolah seharusnya mengadakan fasilitas pembelajaran dan media-

media pembelajaran yang dapat dipergunakan dalam setiap proses 

pembelajaran agar menarik minat belajar siswa sehingga kualitas 

pembelajaran menjadi meningkat 

2. Bagi Guru 

a) Guru harus mampu menerapkan model pembelajaran matematika 

yang bervariasi dan inovatif agar siswa tidak merasa jenuh. 

c) Guru perlu meningkatkan kualitas pembelajran pada pelajaran 

Matematika melalui metode demonstrasi benda konkret agar 

motivasi belajar siswa menjadi meningkat dan materi-materi dapat 

tercapai dengan baik. 

d) Siswa yang pandai harus membagi ilmunya kepada siswa lain dan 

siswa yang merasa kurang pandai harus terus berusaha atau 

mencari tahu. 

e) Khusus bagi siswa yang belum memenuhi KKM diberikan remidi/ 

perbaikan dan les privat. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peningkatan motivasi belajar siswa melalui penerapan metode 

demonstrasi benda konkret sehingga dapat dijadikan acuan untuk 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas selanjutnya. 

 


