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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai “Penerapan Metode 

Eksperimen Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPA Tentang 

Pokok Bahasan Gaya”  yang dilaksanakan di SD Negeri Pagadean Kelas IV Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dapat diambil 

kesimpulan bahwa:  

1. Perencanaan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), pembuatan LKS, pembuatan lembar observasi guru dan siswa serta penyusunan soal 

evaluasi dapat memberikan kontribusi bagi kelancaran proses pembelajaran dan 

peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. 

2. Pelaksanaan pembelajaran pada penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:      

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

Kegiatan pendahuluan dimulai dengan mengabsen siswa dan berdo’a bersama dilanjutkan 

dengan apersepsi, penyampaian pokok bahasan yang akan dipelajari dan penyampaian 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berisikan 

tahap-tahap eksperimen yaitu meliputi perumusan masalah, membuat hipotesis, 

pengumpulan data dan membuat kesimpulan. Selanjutnya kegiatan penutup meliputi tes 

evaluasi, membuat kesimpulan dan diakhiri tindak lanjut dengan memberikan pesan moral. 

Pada penelitian ini peran guru pada proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator, 

tugasnya adalah membimbing dan mengarahkan siswa  dalam proses pembelajaran, 

terutama dalam kegiatan eksperimen sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan 

seluruh siswa menjadi lebih aktif, lebih dinamis, lebih bergairah dan senang dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 3. Peningkatan hasil belajar pada penelitian ini dapat dilihat pada siklus I nilai rata-rata 

evaluasi sebesar 76,94 pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 10,83 menjadi 87,88. 

Begitupun dengan pencapaian nilai KKM  pada siklus II mengalami peningkatan yang 
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signifikan jika dibandingkan dengan siklus I karena dari 58% siswa yang tuntas pada siklus 

I,  pada siklus II ini seluruh siswa SDN Pagadean  untuk mata pelajaran IPA tentang materi 

gaya telah mencapai nilai KKM seluruhnya (100%). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode eksperimen pada pembelajaran IPA khususnya pada materi gaya 

dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

B. Rekomendasi 

Berikut ini merupakan beberapa saran berdasarkan hasil penenitian yang telah 

dilaksanakan. Dari saran-saran berikut  ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan  kualitas pembelajaran IPA di SD 

khususnya melalui penerapan metode eksperimen:  

1. Bagi Guru 

Dalam mengajar terdapat beberapa alternative metote pembelajaran yang dapat 

dipilih,  guru hendaknya dapat menentukan dengan tepat metode apa yang akan digunakan 

dalam mengajarkan pokok bahasan tertentu.  Metode eksperimen adalah salah satu alternative 

bagi guru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sudah 

diterapkan dalam penelitian tindakan kelas ini, hasilnya motivasi siswa dalam belajar 

meningkat sehingga hasil belajarpun meningkat, berikut merupakan rekomendasi yang dapat 

digunakan dalam menerapkan metode eksperimen dalam pembelajaran. 

2. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sebagai bahan diskusi 

baik bagi guru maupun bagi kepala sekolah dalam hal penggunaan metode eksperimen dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi peneliti lain 

Penerapan metode eksperimen pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, walaupun demikian penelitian ini hanya terbatas pada pembelajaran yang 

menerapkan metode eksperimen, dengan demikian peneliti yang lain diharapkan dapat 

menerapkan metode eksperimen dengan materi yang lain atau bahkan mungkin pada mata 

pelajaran yang lain.  
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