BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan
Dari uraian yang telah dibahas sebelumnya maka peneliti dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut
1.

Dalam Pelaksanaan Pembelajaran pada mata pelajaran IPA (Sains) pada
materi pokok pengaruh gaya di kelas IV SDN Pasawahan VII Kecamatan
Dayeuhkolot

Kabupaten

Bandung dengan

menggunakan

metode

eksperimen secara umum disusun berdasarkan sistematika RPP yang
digunakan dalam penelitian lebih menekankan pada aspek eksperimen
yaitu dengan melibatkan siswa untuk melakukan percobaan. Dalam
pelaksanaan tiap siklus yang dilakukan sama yaitu dengan menggunakan
metode eksperimen dalam prakteknya siswa melakukan serangkaian
percobaan yang telah disiapkan. Dalam kegiatan pembelajaran yang
terjadi lebih bertindak sebagai fasilitator bagi siswa. Dan ternyata dengan
kegiatan eksperimen lebih dapat diterima dan memudahkan siswa untuk
membuktikan

konsep-konsep

IPA.

Sehingga

termotivasi

untuk

melakukan eksperimen dan menemukan pengalaman sendiri.
2.

Dari data yang diperoleh penerapan metode eksperimen ternyata dapat
mengingkatkan pemahaman konsep siswa dalam mata pelajaran IPA di
kelas IV. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang diperoleh yaitu :
nilai rata-rata siswa pada pemahaman konsep pada siklus I adalah 7,15
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menjadi 8,05 pada siklus II. Selain itu pembelajaran dengan
menggunakan metode eksperimen juga dapat menumbuhkan antusiasme
serta semangat belajar terhadap materi yang diberikan.

B. Rekomendasi
Penulis menghimbau untuk para pembaca yang membaca karya
penulis agar lebih memperkaya perbendaharaan ilmu mengenai metode
eksperimen. Karena enulis rasakan masih banyak kekurangan yagn penulis
perbuat. Penulis belum sepenuhnya mengetahui apa itu metode eksperimen
serta penerapannya. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan,
sedikit, akan penulis memberikan sumbang saran yang mudah-mudahan
bermanfaat bagi pihak yang terkait, terutama bagi SD dimana penulis
mengadakan penelitian agar dapat terjadi peningkatan kualitas pembelajaran
di SDN Pasawahan VII Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada
umumnya.
1. Bagi guru
a.

Berdasar hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan pembelajaran
dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran
yang dapat diterapkan oleh guru dalam meningkatkan motivasi dan
hasil belajar siswa.

b.

Untuk materi yang bersifat mengunakan percobaan atau peraga
hendaknya

guru

dapat

mengemas

materi

ajar

agar

dapat
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dieksperimenkan dan diperagakan walaupun dengan alat-alat
sederhana.
c.

Dapat mengembangkan percobaan lainnya dalam pembelajaran
dengan materi pokok yagn berbeda.

2.

Bagi Kepala Sekolah
a.

Hendaknya kepala sekolah memberikan kebebasan dan fasilitator
guru dalam mengembangkan model pembelajaran.

b.

Kepala

sekolah

hendaknya

memotivasi

guru

agar

mengembangkan kemampuan sesuai dengan tuntutan jaman.

dapat

