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BAB V 

 KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilaksanakan melalui beberapa 

tindakan, yaitu dari siklus I dan siklus II serta berdasarkan hasil seluruh pembahasan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa :   

5.1.1 Penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan media alam 

dalam membuat karya seni kolase di kelas IV SD Negri 5 Wawonii Tenggara dikatakan 

berhasil hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa menggunakan media yang 

terdapat di lingkungan sekolah, rumah dan sekitarnya seperti daun-daunan, biji jagung, 

kacang hijau, ranting dan sebagainya. 

5.1.2 Penerapan metode demonstrasi dengan menggunakan media Alam dapat  

meningkatkan kreatifitas siswa di kelas IV SD Negri 5 Wawonii Tenggara. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari pra siklus jumlah siswa 

yang memperoleh kriteria BB 8 siswa (57%), MB 6 siswa (42%), BSH dan BSB blum 

ada. Siklus I jumlah siswa yang memperoleh BB 2 siswa (14%), MB 8 siswa (57%), 

BSH 4 siswa (28%), dan BSB belum ada, sedangkan pada siklus II meningkat yang 

memperolek kriteria BB 0%, MB  (0%), BSH 1 siswa (7,1%), dan BSB 13 siswa (92%), 

maka terjadi peningkatan persentase kreativitas siswa dalam pembuatan kolase dengan 

menggunakan bahan alam dalam metode demontrasi. 
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5.2 Limitasi Penelitian 

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada proses penelitian. Peneliti 

menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. 

Salah satu faktor yang mejadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah waktu 

penelitian. Karena terjadi keterbatasan waktu pembelajaran dari pukul 08.00-10.30, hal 

ini terjadi karena untuk menghindari kerumunan terlalu lama dan agar tidak terjadi atau 

menimbulkan virus desiase atau covik-19, sehingga dalam proses pembelajaran 

berlangsung banyak siswa yang terburu-buru dalam pembuatan media kolase.    

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan beberapa 

rekomendasi berkaitan dengan penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan 

memanfaatkan media alam dalam meningkatkan kreativitas siswa kelas IV pada mata 

pelajaran SBDP di Sdn 5 Wawonii Tenggara. Saran ini ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan yaitu: Intansi sekolah, para guru dan peneliti selanjutnya. Beberapa 

rekomendasi tersebut sebagai berikut: 

5..3.1 Bagi Sekolah     

Agar memperbanyak alat ataupun media pembelajaran yang dapat diambil 

dilingkungan sekitar 

5.3.2 Guru 

Sebaiknya saat mengajar menggunakan media guru harus perhatikan siswa agar 

siswa dapat menggunakan media sesuai dengan yang di harapkan. 

5.3.3 Kepada peneliti selanjutnya : hendaknya menjadi bahan perbandingan untuk 

menerapkan berbagai metode pembelajaran khususnya metode pembelajaran 
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demonstrasi untuk mengajarkan materi SBDP (seni budaya dan prakarya). Dengan 

tujuan dan model yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh 

hasil yang lebih baik lagi.         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


