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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian tindakan kelas mengenai 

metode proyek untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V.A di SDN 

Cimacan 2 Cipanas Kabupaten Cianjur dalam pembelajarn IPA materi 

Pesawat Sederhana, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan metode proyek ini 

meliputi penyusunan RPP dengan melaksanakan kelima langkah 

pembelajaran proyek yang meliputi penyelidikan dan observasi 

(exploration), penyajian bahan baru (presentation), pengumpulan 

keterangan atau data (asimilasi), mengorganisasikan data (organization) 

dan mengungkapkan kembali (recitation). Dalam perencanaan juga 

disusun Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa, lembar kinerja dan observasi sikap siswa. Pada siklus I 

perencanaan masih belum maksimal dan belum mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa. Sedangkan perencanaan tindakan siklus kedua dapat 

lebih mengeksplorasi kemampuan siswa juga dapat memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode proyek 

dilaksanakan dengan mengacu pada lima langkah pembelajaran yaitu: 1) 

penyelidikan dan observasi (exploration) dimana guru disini melakukan 

eksplorasi pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan materi Pesawat Sederhana dan 

mengaitkannya dengan materi sebelumnya (materi prasyarat). Dimana 

pada langkah ini siswa memprediksi (predict) sebelumnya konsep IPA 

atau materi yang akan dipelajari; 2) penyajian bahan baru (presentation) 

merupakan langkah pembelajaran yang menuntut guru untuk 

menjabarkan garis besar materi berupa mind mapping pesawat sederhana 

3)pengumpulan keterangan atau data (asimilasi), siswa melalui 

pengamatan lapangan (observe) mencari benda-benda apa saja di 

lingkungan sekitar sekolah dan mencari sumber informasi dari buku-
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buku atau referensi di perpustakaan sekolah:4)mengorganisasikan data 

(organizing) dengan menggolongkan benda-benda yang termasuk 

pesawat sederhana dan mengklasifikasikan sesuai jenis-jenisnya; 

5)mengungkapkan kembali (recitation) meupakan langkah terakhir 

dalam metode proyek dimana siswa secara individu maupun kelompok 

mempertanggungjawabkan hasil observasi lapangan yang ditulis dalam 

laporan ilmiah sederhana maupun laporan pembuatan produk tiga 

dimensi  melalui kegiatan presentasi (explain) di depan kelas dan 

mendiskusikannya. 

3. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa Kelas V SDN Cimacan 2 

Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dari siklus I dan II sebesar 46 %. 

Dimana dapat diuraikan pada siklus I terdapat 53% siswa dengan nilai 

dibawah KKM dan 47% siswa di atas KKM. Sedangkan pada siklus II 

didapat hasil belajar yang memperlihatkan kemajuan positif yakni 7% 

siswa yang hanya mendapat nilai di bawah KKM dan 93% siswa lainnya 

di atas KKM atau dengan kata lain tuntas. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa kelas V SDN Cimacan 2 pada mata pelajaran IPA 

materi Pesawat Sederhana dapat ditingkatkan melalui pembelajaran 

dengan menerapkan metode proyek. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan di atas pada penelitian untuk meningkatakan 

hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA materi pesawat sederhana di kelas V 

SD, peneliti mengajukan beberapa saran atau rekomendasi yang bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Metode proyek dapat dijadikan salah satu metode yang dapat 

diimplementasikan pada pembelajaran IPA, guna meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar siswa khususnya materi pesawat sederhana 

di kelas V SD. Sesuai Hasil penelitian tindakan kelas ini ternyata hasil 

belajar siswa dapat meningkat, dimana siswa dapat mengeksplorasi dan 

membangun pengetahuannya sendiri dengan keingintahuan yang besar 

dan pembelajaran yang menyenangkan sehingga pemahaman dan hasil 
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belajar siswa meningkat. Hal ini sejalan dengan  Sumiati (2011: 18) yang 

mengemukakan metode proyek sebagai suatu metode pembelajaran tidak 

terlepas dari beberapa pendekatan didalamnya diantaranya pendekatan 

konstruktivisme yang didasarkan pada konsep siswa dapat membangun 

pengetahuannya sendiri dalam konteks pengalaman. Artinya 

pembelajaran proyek ini dipandang sebagai suatu pendekatan penciptaan 

lingkungan belajar yang dapat mendorong  siswa membangun 

pengetahuan dan keterampilan secara personal atas dasar apa yang 

dilihat, ditemukan dan dialami. 

2. Guru-guru SDN Cimacan 2 khususnya dan guru sekolah dasar pada 

umumnya diharapkan dalam menerapkan metode proyek dapat 

menerapkan sesuai langkah-langkah pembelajaran metode proyek 

dimulai dari penyelidikan dan observasi (exploration),  penyajian bahan 

baru (presentation), pengumpulan keterangan dan data (asimilasi), 

mengorganisasikan data (organization) dan mengungkapkan kembali 

(recitation). 

3. Disarankan kepada peneliti berikutnya agar melanjutkan dan 

mengembangkan metode proyek tidak hanya terpaku pada materi 

pesawat sederhana saja namun materi ajar yang lain. Ataupun mata 

pelajaran yang lain diluar Ilmu Pengetahuan Alam. 


