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ABSTRAK 

Pendekatan pembelajaran model demonstrasi merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menekankan kepada keakt ifan siswa dengan adanya demonstrasi o leh guru maka siswa dapat 

melakukan hal yang sama secara berpasangan dengan temannya mengulangi sebagai mana yang 

di pertunjukkan oleh guru tentang materi pembelajaran. Permasalahan yang ingin dikaji dalam 

penelit ian in i adalah bagaimanakah peningkatan hasil belajar pokok bahasan bermain bola Voly 

dengan penerapan model demonstrasi dalam pembelajaran di dalam kelas IX-b SMP Negeri 3 

Lolofitu Moi Kec. Lolof itu Moi Kab. Nias Barat Semester ganjil T.P. 2021/2022. Tujuan dari 

penelit ian in i adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pokok bahasan Bermain 

bola Voly setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan mode l demonstrasi di dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani dan Kesehatan. Subjek dalam penelitian in i siswa Kelas IX-b 

SMP Negeri 3 Lolof itu Moi Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat dengan sampel berjumlah 32 orang 

terdiri dari 17 perempuan dan 15 la ki-laki penelitian kelas ini diambil berdasarkan hasil observasi 

terhadap kelas yang akan dite lit i dengan dasar penarikan sampel keseluruhan populasi dijadikan 

sampel atau tota l sampling pada semester ganjil Tahun pelajaran 2021/2022. Sebelum dilakukan 

tindakan, nila i rata-rata hasil belajar siswa 48,60, dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 8 

orang (24%) belum tuntas sebanyak 24 orang (76%). Setelah dilakukan penerapan model  

Demonstrasi pada pokok bahasan Bermain bola Voly pada siklus I  nilai rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat 9,62% dari n ilai awal menjadi 57% pada siklus I , dengan jumlah siswa yang tuntas 13 

orang dan yang belum tuntas 12 orang. Pada siklus II nila i rata-rata kelas lebih meningkat lagi,  

siswa yang tuntas 23 orang (92,00) sedangkan yang belum tuntas 2 orang (8,00%) dengan nila i 

rata-rata 81,2. Jadi selisih peningkatan nila i rata-rata siswa pada siklus I  dan siklus II sebesar  

24,20%. Hal ini berarti pembelajaran dengan menerapkan model demonstrasi dapat meningkatkan 

hasil belajar pada pokok bahasan Bermain bola Voly pada  siswa di Kelas IX-b SMP Neger i 3 

Lolofitu Moi Kec. Lolofitu Moi Kab.Nias Barat semester ganjil Tahun Pembelajaran 2021/2022.  

Kata Kunci: Model Demonstrasi, Hasil Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Dalam proses belajar-mengajar, materi pelajaran yang disampaikan dalam bentuk 

ceramah saja akan membuat siswa pasif serta memiliki pengetahuan yang verbalistis. Untuk 

menghindari hal seperti ini perlu keaktifan belajar anak ditingkatkan melalui usaha  siswa 

sendiri dalam mencari, menemukan fakta, konsep serta memecahkan sesuatu masalah  

Keterampilan pembelajaran model demonstrasi yang harus dikuasai guru dalam 

proses belajar mengajar adalah kemampuan untuk memecahkan permasalahan baik secara 

lisan dengan memberikan fakta dan ide yang ada maupun secara tertulis dengan menuliskan 



Meningkatkan Hasil Belajar Dengan Menerapkan Model Demonstrasi  
(Febelestariani Halawa) 

 

50 

 

beberapa jawaban yang benar. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pembelajaran model 

demonstrasi yaitu agar siswa memperoleh pengetahuan yang luas serta dapat meningkatkan 

daya kognitifnya secara kritis. Dengan melihat pentingnya pembelajaran model demonstrasi 

serta, melihat kenyataan di lapangan, dimana guru belum secara optimal melaksanakan 

pembelajaran yang konkrit, efektif dan menyenangkan bagi siswa. 

Penggunaan pendekatan pembelajaran model demonstrasi memberikan banyak 

manfaat dalam proses belajar mengajar terutama dalam meningkatkan prestasi akademis 

siswa. Pendekatan pembelajaran model demonstrasi merupakan pendekatan pembelajaran 

yang menekankan kepada keaktifan siswa dengan adanya demonstrasi oleh guru maka 

siswa dapat melakukan hal yang sama secara berpasangan dengan temannya mengulangi 

sebagai mana yang di pertunjukkan oleh guru tentang materi pembelajaran 

Keterampilan pembelajaran model demonstrasi yang harus dikuasai guru olah raga 

karena dalam proses belajar mengajar adalah keaktifan seorang guru dalam menyajikan 

materi secara langsung akan mempermudah pemahaman siswa dalam pembelajaran karena 

siswa dapat melakukan secara langsung. Dengan melihat pentingnya pembelajaran model 

demonstrasi maka diperlukan adanya pemahanan guru dalam melaksanakannya sehingga 

terwujud pembelajaran yang menyenangkan.  

Penerapan model demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa dalam melakukan proses belajar dapat mempraktekkan secara langsung apa 

yang dipelajari. Penerapan model demonstrasi dapat meningkatkan minat dan motivasi 

siswa dalam belajar. Melalui metode ini siswa dapat menunjukkan kemampuan dalam 

memahami dan menganalisa berbagai permainan dan variasi yang dapat di kembangkan 

secara spesifik. Pembelajaran melalui penerapan model demonstrasi merupakan cara 

mengajar yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dimana cara menyampa ikan pelajaran 

siswa langsung dengan keterlibatan siswa sebagai focus dalam pembelajaran 

LANDASAN TIORITIS 

Hakikat Belajar 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui latihan secara 

terus menerus, sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Pembelajaran adalah proses, cara menjadikan orang atau makluk hidup 

belajar. Sependapat dengan pernyataan tersebut Soetomo (1993:68) mengemukakan bahwa 

“Pembelajaran adalah proses pengelolaan mental dan pengetahuan seseorang yang dengan 

sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau 

mempertunjukkan tingkah laku yang semakin maju.  

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah  dilakukan 

dalam kelas. Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak lanjut.  Hasil harus 

menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa 

yang bersifat menetap,fungsional, positif dan disadari 

Menurut Benyamin.S. Bloom (1956) yang dapat mengatakan bahwa “Hasil belajar 

mencakup, aspek kognitif, efektif, dan psikomotor Romizosoki (1982) Menyebutkan dan 

skema kemampuan yang dapat menunjukkan hasil belajar yaitu: 
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1. Keterampilan kognitif berkaitan dengan kemampuan membuat keputusan 

memecahkan masalah dan berfikir logis 

2. Keterampilan psikomotor berkaitan dengan kemampuan tindakan fisik dan kegiatan 

konseptual.  

3. Keterampilan berkaitan dengan sikap kebijaksanaan perasaan dan self 

controlKeterampilan interaktif berkaitan dengan kemampuan sosial dan kepemimpinan.  

METODE PENELITIAN 

Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas IX-b SMP Negeri 3 Lolofitu Moi Kec. Lolofitu Moi 

Kab. Nias Barat T.P.2021/2022. Pelaksanaannya pada semester ganjil masa waktu penelitian 

dilakukan selama 3 bulan yakni dari bulan September hingga November 2021 (mulai  

persiapan sampai pelaksanaan dan pelaporan penelitian). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menerapkan  ruangan 

kelas sebagai wadah beserta dengan siswa yang ada didalamnya dimana proses 

pembelajaran sebagai sasaran utama.  

Prosedur Penelitian Tindakan  

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas maka penelitian ini 

memiliki beberapa tahapan pelaksanaan tindakan berupa siklus-siklus yaitu perencanaan 

tindakan observasi dan refleksi. Prosedur dalam penelitian ini direncanakan dua siklus. 

Adapun tahapannya adalah: 

Siklus I  

Tahap Perencanaan, Kegiatan yang dilakukan adalah: 

1)  Merencanakan tindakan yaitu penyusunan skenario pembelajaran.  

2)  Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran  

3) Mempersiapkan materi ajar dengan menerapkan model demonstrasi  

4) Merancang pembagian kelompok dibagi menjadi 5 kelompok dari 25 siswa 

5) Menyusun alat evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam setiap 

siklus dengan diterapkannya model demonstrasi. 

6) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

7) Setelah perencanaan disusun, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 

melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dilaksanakan. Adapun langkah-

langkah pembelajarannya yaitu: 

▪ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

▪ Guru memberikan LKS kepada masing-masing siswa 

▪ Guru meminta siswa melakukan pengamatan menganalisis mengkaji untuk menjawab 

soal yang ada di lembar kerja siswa (LKS). 
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▪ Guru menjelaskan secara singkat tentang materi pembelajaran 

▪ Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hambatan 

kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran 

▪ Guru memberikan kesimpulan bersama dengan siswa 

Tahap Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan membuat 

kesimpulan serta melihat kesesuaian yang dicapai dengan yang diinginkan dalam 

pembelajaran yang pada akhirnya ditemukan kelemahan maupun kekurangan dalam 

pembelajaran siswa, untuk kemudian diperbaiki pada siklus II. 

Setelah siklus I dilakukan belum mendapat hasil yang maksimal, maka dalam hal ini 

dilakukan Siklus II dengan tahapan yang sama sebagai berikut: 

Siklus II 

Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan siklus II merupakan tahap refleksi dari siklus I. Pada tahap ini 

guru dapat mengetahui seberapa banyak siswa yang kurang berhasil dalam belajar dan 

mempokuskan kesulitan yang dialami siswa pada siklus I. 

Dari hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan pada tindakan pertama dengan 

menemukan alternatif permasalahan yang muncul pada siklus I yang selanjutnya diperbaiki 

pada siklus II dengan kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan yaitu: 

1. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran baru sesuai dengan permasalahan 

yang muncul pada siklus I dengan terhadap materi pelajaran, setelah dilakukan 

diagnose tentang kemampuan siswa. 

2. Sebelum masuk materi baru terlebih dahulu membahas soal mengenai tes pada siklus 

I sehingga siswa dapat menyelesaikan soal  

3. Guru memberi pengarahan kepada siswa untuk lebih teliti dan semangat lagi untuk 

mengatasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal. 

Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap tindakan ini berusaha mungkin memberikan pengarahan dan 

bimbingannya kepada siswa. Tahap ini mempokuskan kepada pengembangan daya nalar 

siswa untuk menemukan sendiri hal penting dari materi pembelajaran. Hasil yang 

diharapkan memahami dan benar-benar dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Berikut pelaksanaan siklus II: 

1. Membahas materi yang dianggap sulit oleh siswa sehingga siswa kurang memahami 

konsep materi tersebut semakin mengerti. 

2. Menjelaskan tahap-tahap penggunaan penerapan model demonstrasi pada materi 

pelajaran sehingga siswa yang kurang memahami materi diatas dengan memberikan 

kesempatan bertanya kepada tentang hal yang masih belum diketahui memberikan 

contoh penerapan model demonstrasi sesuai dengan tahap-tahap prosedur 

penggunaannya  



Widya Sari 
Vol. 24, No. 1, Januari 2022 

 

53 

 

3. Peneliti mengarahkan siswa yang tidak termotivasi untuk mempraktekkan hasil 

pembelajarannya serta memberikan kesempatan untuk bertanya  

4. Memotivasi siswa agar selalu aktif dalam memperhatikan materi pembelajaran 

5. Memberikan pengarahan kepada siswa yang masih kurang memahami pembelajaran 

dan memantau aktivitas siswa selama melakukan diskusi 

Tahap Refleksi  

Hasil dari tes yang diberikan, digunakan sebagai dasar pengembangan kesimpulan. 

Apakah kegiatan yang dilakukan telah berhasil. Jika pada siklus II ini masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan belajar dan kesalahan menyelesaikan soal, maka akan 

direncanakan siklus selanjutnya.  

Sketsa tersebut di PTS menunjukkan bahwa pertama, sebelum melaksanakan 

tindakan, terlebih dahulu peneliti merencanakan secara seksama jenis tindakan yang akan 

dilakukan. Kedua, setelah rencana disusun secara matang, barulah tindakan itu dilakukan. 

Ketiga, bersamaan dengan dilaksanakan tindakan, peneliti mengamati proses pelaksanaan 

tindakan itu sendiri dan akibat yang ditimbulkannya. Keempat, berdasarkan hasil 

pengamatan tersebut, peneliti kemudian melakukan refleksi atas tindakan yang telah 

dilakukan.  

Menurut Arikunto (2008:16) mengemukakan secara garis besar terhadap empat 

tahap yang dilalui dalam melaksanakan penelitian tindak kelas, yaitu:  Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengamatan, Refleksi.  

Kemampuan Awal Siswa 

Sebelum perencanaan tindakan siklus I dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pre tetst 

yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta untuk mengetahui 

gambaran kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada yang 

disajikan untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik tentang  

permainan bola Voly dengan pola pembelajaran yang lazim dilaksanakan oleh guru  

Dari sajian tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa 

48,60, dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 8 orang (24%) dan belum tuntas 

sebanyak 24 orang (76%). Siklus  

Dari data siklus II di atas terdapat peningkatan nilai secara klasikal, yaitu Nilai rata-

rata belajar siswa 81,20. Siswa yang telah tuntas 23 orang dan yang belum tun tas 2 orang. 

Dengan demikian dapat diketahui Persentase Ketuntasan Klasikal: yang belum tuntas. Hal ini 

menunjukkan ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi Bermain bola Voly dengan 

penerapan model demonstrasi. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada saat kegiatan belajar mengajar adalah 

dengan kategori penilaian baik sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama 

proses belajar mengajar berlangsung 91,66% aktivitas siswa sudah berjalan dengan baik 

sekali sesuai dengan yang diharapkan. 
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Siklus I 

Perencanaan 

Selanjutnya setelah mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, peneliti 

merancang suatu alternatif pemecahan masalah bagi siswa. Kegiatan yang dilakukan dalam 

tahap perencanaan adalah sebagai berikut: 

 Guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan Materi  

pembelajaran permainan bola Voly  

(a) Membuat lembar observasi, guru mengamati proses pembelajaran 

(b) Membuat Lembar Observasi, teman mengamati siswa selama proses pembelajaran 

(c) Mempersiapkan berbagai permainan Bermain Bola Voly dipersiapkan alat dan bahan 

pembelajaran dengan Menerapkan model demonstrasi  

(d) Merancang pembagian kelompok, siswa dibagi menjadi 5 kelompok 

(e) Menyusun alat evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa di akhir  

pelajaran 

Pelaksanaan 

Peneliti membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. Selanjutkan penyampaian tujuan 

pembelajaran sekaligus memberikan informasi tentang prosedur yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan metode Penerapan model demonstrasi. Peneliti menjelaskan materi pelajaran 

dengan Menerapkan alat dan bahan serta metode pembelajaran yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. 

Selanjutnya dibagikan LKS yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan materi 

dan metode pembelajaran. Selanjutnya peneliti memanggil salah satu kelompok untuk 

melakukan presentasi atas hasil kerja kelompok masing-masing. Pada akhir pelajaran, 

peneliti dan siswa sama-sama menyimpulkan pelajaran. Di akhir pertemuan siklus I, peneliti 

memberikan tes hasil belajar sebagai bahan evaluasi terhadap hasil belajar siswa 

Dari hasil belajar diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 9,62% dari 

nilai awal menjadi 57% pada siklus I, dengan jumlah siswa yang tuntas 13 orang (52%) dan 

yang belum tuntas 12 orang (48%). Siklus I di atas menunjukkan peningkatan nilai secara 

klasikal, dengan nilai rata-rata 57,00. Siswa yang tuntas sebanyak 13 orang, artinya 

Persentase Ketuntasan Klasikal (PKK) = {20 serta siswa yang Belum Tuntas sebanyak 12 

orang dengan PKK. Ini menunjukkan adanya selisih persentase ketuntasan klasikal antara 

tes awal dengan tes siklus I sebesar 8,40%. 

Siklus II 

Perencanaan  

Alternatif pemecahan masalah yang dirancang pada siklus II ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyusun RPP dan menentukan soal-soal latihan yang akan diberikan kepada siswa 

pada saat pelajaran berlangsung 
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2. Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran 

3. Peneliti kembali membagi kelompok yang terdiri dari 8 orang siswa per kelompok  

4. Peneliti sebagai guru bersama-sama dengan siswa akan mendemonstrasi kan materi 

pembelajaran permainan bola Voly 

Pelaksanaan 

Peneliti kembali melaksanakan pembelajaran dengan Model demonstrasi dengan 

harapan, akan diperoleh peningkatan hasil belajar siswa pada materi pelajaran Bola Voly. 

Tindakan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun 

sebelumnya. Dari tabel 7 di atas diketahui bahwa siswa yang tuntas 23 orang (92,00) 

sedangkan yang belum tuntas 2 orang (8,00%) dengan nilai rata-rata 81,2 Jadi selisih 

peningkatan nilai rata-rata siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 24,20%. Dari data siklus 

II di atas terdapat peningkatan nilai secara klasikal, yaitu Nilai rata-rata belajar siswa 81,20. 

Siswa yang telah tuntas 23 orang dan yang belum tuntas 2 orang. Dengan demikian da pat 

diketahui Persentase Ketuntasan Klasikal: yang belum tuntas. Hal ini menunjukkan ada 

peningkatan hasil belajar siswa pada materi Bermain bola Voly dengan penerapan model 

demonstrasi. 

PEMBAHASAN 

 Penerapan model demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal pada pokok bahasan permainan bola Voly. Sebelum dilakukan 

tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 48,60, dengan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 8 orang dan belum tuntas sebanyak 24 orang.  

Setelah dilakukan penerapan model Demonstrasi pada siklus I nilai rata-rata hasil 

belajar siswa meningkat 9,62% dari nilai awal menjadi 57% pada siklus I, dengan jumlah 

siswa yang tuntas 13 orang dan yang belum tuntas 12 orang.  Pada siklus II nilai rata-rata 

kelas lebih meningkat lagi, siswa yang tuntas 23 orang (92,00) sedangkan yang belum 

tuntas 2 orang (8,00%) dengan nilai rata-rata 81,2. Jadi selisih peningkatan nilai rata-rata 

siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 24,20%. Hal ini berarti pembelajaran dengan 

menerapkan model demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan permainan Bermain bola Voly 

 Perbandingan observasi guru dalam mengajar pada siklus I mendapatkan 70,83% 

dengan kategori penilaian cukup dan siklus II mendapatkan 89,58% dengan kategori 

penilaian baik. Maka dapat kita lihat selisih penilaian hasil observasi guru dalam mengajar 

pada siklus I dan siklus II sebesar 19,75%. dapat disimpulkan bahwa peneliti telah 

menerapkan model demonstrasi dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari persentase siklus I, 

aktivitas siswa 79,16% dengan kategori penilaian baik,  meningkat 12,50% pada siklus II 

menjadi 91,66% dengan kategori penilaian baik sekali. Peningkatan nilai rata-rata serta 

jumlah siswa yang tuntas mulai dari tes awal, siklus I dan siklus II. Sebelum dilakukan 

tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 48,60, dengan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 8 orang dan belum tuntas sebanyak 24 orang Setelah dilakukan penerapan model 

demonstrasi pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 9,62% dari nilai awal 

menjadi 57% pada siklus I, dengan jumlah siswa yang tuntas 13 orang dan yang belum 

tuntas 12 orang.  
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Pada siklus II nilai rata-rata kelas lebih meningkat lagi, siswa yang tuntas 23 orang 

(92,00) sedangkan yang belum tuntas 2 orang (8,00%) dengan nilai rata-rata 81,2 Jadi 

selisih peningkatan nilai rata-rata siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 24,20%. 

Hal ini berarti pembelajaran dengan menerapkan model demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Bermain bola Voly di Kelas IX-b SMP 

Negeri 3 Lolofitu Moi semester ganjil Tahun Pembelajaran 2021/2022.  

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan  

1. Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 48,60, dengan jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 8 orang (24%) belum tuntas sebanyak 24 orang (76%). 

Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa pada pokok bahasan Bermain bola Voly 

meningkat 9,62% dari nilai awal menjadi 57% pada siklus I, dengan jumlah siswa 

yang tuntas 13 orang dan yang belum tuntas 12 orang. 

2. Pada siklus II nilai rata-rata kelas lebih meningkat lagi, siswa yang tuntas 23 orang 

(92,00) sedangkan yang belum tuntas 2 orang (8,00%) dengan nilai rata-rata 81,2. 

Jadi selisih peningkatan nilai rata-rata siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 

24,20%. 

3. Hal ini berarti pembelajaran dengan menerapkan model demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan Bermain bola Voly pada siswa di 

Kelas IX-b SMP Negeri 3 Lolofitu Moi Kec. Lolofitu Moi Kab.Nias Barat semester ganjil 

Tahun Pembelajaran 2021/2022.  

SARAN 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru dengan bimbingan kepala sekolah dapat menerapkan media dan 

metode pembelajaran yang bervariasi sehingga proses pembelajaran menyenangkan 

dapat terwujud dengan baik dapat dilaksanakan  

2. Siswa diharapkan dapat membangun pola interaksi dan kerjasama, baik dengan 

sesama siswa, dengan guru, dan lingkungan demi terlaksananya proses belajar 

mengajar yang baik 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan jenis penelitian yang sama, hendaknya 

dapat memperbaiki tahapan-tahapan dalam metode ini serta mengkombinasikannya 

dengan metode pembelajaran yang lain sehingga dapat menghasilkan data penelitian 

yang lebih baik. 
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