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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai Penerapan  Metode 

Eksperimen Pada Mata Pelajaran IPA Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

(Penelitian Tindakan Kelas Pada Pokok Bahasan Energi Panas Dan Energi Bunyi  

Di Kelas IV SDN  Pagerwangi 1) dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut 

: 

1. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 

beberapa instrumen seperti RPP, lembar tes, lembar kerja siswa, serta lembar 

observasi guru dan siswa. RPP yang disusun pada penelitian ini  padasarnya 

berpedoman pada Permendiknas No. 41 tahun 2007. Dalam penelitian ini, 

terdapat kekhasan yang terdapat dalam RPP yang dibuat oleh peneliti karena 

perencanaan pembelajaran IPA pada materi energi panas dan energi bunyi 

dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan metode eksperimen. adapun 

tahapan-tahapan pembelajarannya terdiri dari tahap persiapan eksperimen, 

tahap pelaksanaan eksperimen dan tahap tindak lanjut eksperimen. Selain itu 

tahapan tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mengobservasi guru terhadap 

keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen. Adapun lembar observasi siswa pada penelitian ini  

terdiri dari lembar observasi aspek afektif dan lembar observasi aspek 

psikomotor. 
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2.  Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen ini 

dilakukan dalam tiga siklus. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

metode eksperimen mengacu pada RPP yang dikembangkan berdasarkan 

tahapan-tahapan metode eksperimen dalam kegiatan pembelajarannya. 

Tahapan tersebut terdiri dari persiapan eksperimen, tahap pelaksanaan 

eksperimen, dan tahap tindak lanjut. Dalam  pelaksanaan pembelajaran  pada 

intinya guru telah 100% melaksanakan tahapan pembelajaran eksperimen 

tersebut misalnya pada tahap persiapan guru melaksanakan kegiatan seperti 

mengkondisikan siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, mempersiapkan 

alat dan bahan eksperimen, membagikan LKS, serta menjelaskan secara 

singkat tahapan kegiatan eksperimen. Pada tahap pelaksanaan eksperimen 

guru membimbing, memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa dalam 

melakukan kegiatan eksperimen dan pada tahap tindak lanjut guru 

membimbing siswa membuat laporan, memimpin diskusi kelompok serta 

mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan. Siswa terlibat secara aktif 

dan antusias dalam melakukan eksperimen selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

3. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah menerapkan metode 

eksperimen dalam pembelajaran IPA pada materi energi panas dan energi 

bunyi. Nilai rata-rata yang diperoleh pra siklus adalah 46,30, setelah siklus 1 

nilai rata-rata yang diperoleh 58,97, setelah siklus 2 nilai rata-rata yang 

diperoleh 72,6 dan pada siklus 3 nilai rata-rata yang diperoleh adalah 77,2. 
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Selain itu persentasi keberhasilan siswa pun meningkat pra siklus persentase 

mencapai 33,33% setelah siklus 1 mencapai 61,5%, setelah siklus 2 mencapai 

86,1%, dan setelah siklus 3 mencapai 94,4%. Selain hasil tes, nilai lembar 

kerja siswa pun mengalami peningkatan siklus 1 nilai rata-rata yang diperoleh 

70,9, siklus 2 nilai rata-rata yang diperoleh 86,7dan siklus 3 nilai rata rata 

yang diperoleh adalah 100. Selain itu hasil belajar pada aspek afektif dan 

psikomotor yang diperoleh melalui lembar observasi afektif dan psikomotor 

siswa selama melakukan eksperimen mengalami peningkatan dari setiap 

siklusnya pada setiap aspek yang dinilai. Pada aspek psikomotor, siswa 

sangat terampil dalam hal merangkai dan menggunakan alat percobaan, 

melakukan pengamatan, mengumpulkan data dan dalam membuat laporan 

praktikum. Sedangkan pada aspek afektif, siswa memperoleh nilai baik dalam 

aspek keseriusan dan dalam melakukan pengamatan, serta memperoleh nilai 

sangat baik dalam melakukan kerja sama, kejujuran dan tanggung jawab 

terhadap alat. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan bahwa 

metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPA. Karena dengan menerapkan metode eksperimen, siswa akan merasakan atau 

mengalami secara langsung kegiatan pembelajaran dan terhindar dari 

pembelajaran yang berifat verbalistik sehingga pemahaman siswa akan lebih 
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tertanam lama . Berdasarkan hasil analisis temuan maka untuk menyempurnakan 

penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

a. Disarankan guru dapat menerapkan metode pembelajaran eksperimen 

dalam pembelajaran IPA karena berdasarkan hasil penelitian penggunaan 

metode eksperimen dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Dalam penerapan metode eksperimen dalam pemblajaran IPA diharapkan 

guru dapat memperhatikan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebaiknya guru menggunakan alat dan bahan yang 

sederhana dan dekat dengan anak serta memperhatikan biaya 

pengadaannya. 

c. Sebaiknya dalam penerapan metode ekserimen dalam pembelajaran IPA 

guru memperhatikan alokasi waktu pembelajaran dengan baik. 

2. Bagi Siswa 

Karena berdasarkan pada hasil penelitian bahwa metode pembelajaran 

eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa maka diharapkan siswa 

dapat lebih antusias dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran IPA 

dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimen. 

3. Bagi Sekolah  
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Bagi sekolah diharapkan metode pembelajaran eksperimen dapat diterapkan 

sebagai salah satu metode pembelajaran IPA unuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 


