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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini, peneliti akan mengemukakan beberapa hal sebagai 

simpulan dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan. Simpulan ini 

diambil berdasarkan hasil penelitian dihubungkan dengan hipotesis yang telah 

dirumuskan. Selain simpulan, pada bab ini peneliti juga akan mengemukakan 

beberapa saran berkaitan dengan penerapan metode eksperimen dalam 

pembelajaran, yang diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi 

kegiatan proses pembelajaran.  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis, temuan dan pembahasan penelitian tindakan kelas 

dalam pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya dengan menerapkanmetode 

eksperimen sebagai upaya  untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SDN Cibeunying Lembang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran materi sifat-sifat cahaya dengan 

menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajardan 

aktivitas siswa. Hal tersebut  terlihat dari hasil rata-rata posttest yang 

semakin meningkat pada tiap siklusnya. Dalam kegiatan pembelajaran 

aktivitas siswa mengalami peningkatan yaitu lebih aktif, kreatif dan 

menyenangkan. Dalam metode eksperimen ini guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator. 
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2. Hasil belajar siswa setiap siklusnya mengalami peningkatan, terbukti dari 

nilai rata-rata yang diperoleh pada prasiklus 58 dengan persentase 

ketuntasan siswa 25%, dan mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 

69,6 dengan persentase ketuntasan siswa 66,7%, siklus II 79,5 dengan 

persentase ketuntasan siswa 87,5% dan pada siklus III 81,04 dengan 

persentase ketuntasan siswa 100%. Dengan demikian penelitian ini 

dinyatakan berhasil dan terbukti bahwa melalui penerapan metode 

eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA kelas V. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Metode eksperimen dapat dijadikan alternatif pembelajaran bagi 

guru sebagai salah satu cara yang menarik dengan melibatkan 

seluruh potensi anak, dapat menumbuhkan kegiatan belajar mandiri, 

dapat meningkatkan pemahaman, dan menyenangkan. 

b. Metode eksperimen bukan hanya dapat diterapkan dalam materi 

sifat-sifat cahaya saja. Metode eksperimen dapat diterapkan pada 

semua materi pembelajaran dalam IPA karena menciptakan kegiatan 

pembelajaran siswa aktif dengan pemberian pengalaman langsung 

bagi siswa dengan berlandasakan prinsip learning by doing.  
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c. Ketika guru menerapkan metode eksperimen di kelas, hendaknya 

guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa mempunyai tugas masing-masing dalam kelompoknya 

sehingga meminimalisir kesempatan siswa untuk mengobrol dan 

mengganggu temannya. 

d. Guru hendaknya menuliskan kesimpulan pengamatan di papan tulis 

agar siswa dapat mencatatnya untuk bahan belajar di rumah. 

Biasanya siswa dapat mengingat apa yang telah ia tulis di sekolah. 

2. Bagi peneliti lain yang akan meneliti hal serupa hendaklah mencari 

alternatif baru pada alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan 

eksperimen agar siswa lebih tertarik bereksperimen.  

 


