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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian tindakan kelas tentang penerapan 

metode discovery dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa 

pada materi mengenai perubahan sifat benda di kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Ujungtebu Kecamatan Curug, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan proses 

pembelajaran siswa pada konsep perubahan sifat benda, hal ini terbukti dari 

hasil penelitian tindakan yang telah dilakukan dalam setiap siklusnya 

terjadi peningkatan, berdasarkan nilai rerata pada siklus I adalah 6,06 dan 

pada siklus II sebesar 8,57.  Data tersebut menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan metode discovery proses pembelajaran siswa kelas V SDN 

Ujungtebu Kecamatan Curug Tahun Ajaran 2012/2013 mengalami 

peningkatan. 

2. Dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam mengerjakan soal perubahan sifat benda, hal ini terbukti dari 

hasil penelitian tindakan yang telah dilakukan dalam setiap siklusnya 

terjadi peningkatan, berdasarkan nilai rerata dari pra siklus adalah 44,00, 

pada siklus I sebesar 73,97 dan pada siklus II sebesar 85,00.  Data tersebut 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode discovery hasil belajar 
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siswa kelas V SDN Ujungtebu Kecamatan Curug Tahun Ajaran 2012/2013 

mengalami peningkatan. 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dengan perolehan hasil yang berbeda. Hal 

ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah berhasil dilakukan meskipun 

belum mencapai hasil yang maksimal. Dengan penerapan metode 

discovery dapat meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V SDN Ujungtebu Kecamatan Curug Tahun 

Ajaran 2012/2013 dalam menyelesaikan soal-soal mengenai perubahan 

sifat benda. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kegiatan refleksi yang telah 

dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi untuk dijadikan 

dasar pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar, yaitu: 

1. Bagi para guru 

Kepada guru SD disarankan untuk menggunakan metode yang sesuai 

dalam kegiatan belajar mengajar, persiapan rencana pembelajaran yang 

matang dan persiapan media pembelajaran. Para guru juga dapat mencoba 

menerapkan metode discovery pada kelas tinggi atau kelas rendah untuk 

membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pemecahan soal perubahan 

sifat benda. 
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2. Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas SD 

Diharapkan dapat terus meningkatkan potensi guru-guru Sekolah Dasar 

dalam bidang pengajaran melalui pelatihan di masing-masing gugus 

sekolah, yang membahas pendekatan pembelajaran khususnya metode 

discovery. 

3. Bagi para siswa 

Bagi para siswa khususnya kelas V SDN Ujungtebu Kecamatan Curug 

Tahun Ajaran 2012/2013 agar lebih giat belajar, terutama dalam 

menyelesaikan soal perubahan sifat benda dan soal lainnya, sehingga dapat 

mencapai hasil yang memuaskan. 

 


