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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas 

VB SD Negeri 3 Cibodas mengenai “Penerapan Metode Eksperimen Pada 

Pembelajaran IPA Materi Pokok Sifat-Sifat Cahaya Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa” maka diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran IPA materi pokok sifat-sifat cahaya melalui 

penerapan metode eksperimen disusun dalam bentuk sebagai berikut : 

Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator 

Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, Materi Ajar, Alokasi Waktu, Metode 

Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Sumber/alat dan bahan dan 

Penilaian. Kegiatan belajar disusun berdasarkan metode eksperimen yaitu 

eksplorasi yaitu siswa melakukan kegiatan percobaan secara berkelompok, 

elaborasi yaitu siswa menyampaikan hasil percobaan dan konfirmasi. 

Siswa dituntut aktif dalam proses penemuan sifat-sifat cahaya melalui 

kegiatan percobaan.  

2. Pelaksanaan pembelajaran IPA materi pokok sifat-sifat cahaya melalui 

penerapan metode eksperimen ternyata aktivitas siswa mengalami 

peningkatan yaitu siswa aktif selama mengikuti pembelajaran, siswa 

melakukan percobaan secara berkelompok, siswa aktif menanggapi diskusi 

kelas, siswa aktif menanggapi hasil percobaan yang disampaikan oleh 

kelompok lain, siswa dapat membuat kesimpulan tentang sifat-sifat 

cahaya. Aktivitas guru mengalami peningkatan pada setiap siklus. Pada 

siklus I mencapai 81,9 sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 89,7% 

dan pada siklus III meningkat menjadi 100%. Rata-rata persentase 

aktivitas siswa meningkat pada setiap siklus, pada siklus I diperoleh rata-

rata sebesar 81,9% sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 90,7% dan 
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pada siklus III meningkat menjadi 100%. Rata-rata persentase aktivitas 

guru dan siswa telah sesuai dengan harapan penulis. 

3. Penerapan metode eksperimen pada pembelajaran IPA materi pokok sifat-

sifat cahaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I rata-rata 

kelas mencapai nilai 70,3 dengan ketuntasan belajar mencapai persentase 

83,3% yaitu 25 siswa mencapai KKM. Pada siklus II nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 81,2 dengan ketuntasan belajar mencapai persentase 

90% yaitu 27 siswa mencapai KKM. Sedangkan pada siklus III nilai rata-

rata kelas meningkat menjadi 91,1 dengan ketuntasan belajar mencapai 

persentase 100% yaitu 30 siswa mencapai KKM. Pencapaian rata-rata 

persentase hasil belajar siswa aspek afektif pada siklus I mencapai rata-rata 

60%, pada siklus II meningkat menjadi 79,4% dan pada siklus III 

meningkat menjadi 91,2%. Pencapaian rata-rata persentase hasil belajar 

siswa aspek psikomotor pada siklus I mencapai rata-rata 72,2%, pada 

siklus II meningkat menjadi 84,1 % dan pada siklus III meningkat menjadi 

95%. Hasil belajar ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang diperoleh 

siswa telah sesuai dengan harapan penulis. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian yang diperoleh, maa dapat 

dikemukakan beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi tersebut sebagai 

berikut : 

1. Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan metode eksperimen pada pembelajaran IPA, 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, dalam 

perencanaan atau penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran menerapkan 

metode eksperimen guru perlu menguasai metode eksperimen  agar pembelajaran 

berlangsung sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Jika guru menerapkan metode eksperimen, sebaiknya guru  menyusun 
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LKS tentang percobaan yang akan dilakukan dengan tahapan-tahapan percobaan 

yang jelas dan mempertimbangkan alat percobaan yang akan digunakan.  

2. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah, khususnya kepala sekolah sebaiknya memberikan 

bimbingan dan motivasi kepada guru dalam menerapkan metode eksperimen 

sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan menyediakan 

fasilitas pembelajaran yang dapat mendukung terlaksananya pembelajaran melalui 

metode eksperimen dengan baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini, penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran 

IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa, saran bagi peneliti selanjutnya adalah 

metode eksperimen dapat diterapkan sesuai dengan materi dan kondisi kelas, serta 

saran selanjutnya adalah agar lebih kreatif dalam menyusun dan mempersiapkan 

perencanaan yang matang agar penelitian berjalan dengan baik dan hasil yang 

diperoleh maksimal.  

 

 

 


