
 

Lina Nurhayati, 2012 
Penerapan Metode Eksperimen Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 
Pembelajaran IPA Tentang Sifat-sifat Cahaya Dikelas V SDN Cisalak Kecamatan 
Cibeber Kabupaten Cianjur Semester 2 Tahun Ajara 2011/2012 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan mengenai 

Penerapan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Pembelajaran IPA tentang Materi Sifat-Sifat Cahaya di Kelas V SDN Cisalak 

Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Semester 2 Tahun Pelajaran 2011-2012, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen 

pada sub pokok bahasan sifat-sifat cahaya dilakukan dengan terlebih 

dahulu menyusun RPP, LKS, dan menyiapkan alat dan bahan percobaan 

yang akan digunakan. Sistematika penyusunan RPP yang digunakan pada 

siklus I, II, dan III pada dasarnya sama dengan sistematika RPP yang 

digunakan guru pada umumnya, namun demikian Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang menerapkan metode eksperimen dalam 

pelaksanaannya memiliki karakteristik yang berbeda dimana materi 

pelajaran disajikan dalam bentuk percobaan-percobaan dilengkapi 

dengan LKS, dengan materi yang berbeda setiap pertemuannya. Di dalam 

kegiatan inti yang ada pada RPP dengan metode eksperimen terdapat 

langkah-langkah eksperimen mulai dari langkah persiapan, langkah 

pelaksanaan eksperimen dan langkah pengambilan kesimpulan. RPP 
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siklus II mengacu pada refleksi tindakan pembelajaran siklus I begitu 

pula RPP siklus III mengacu pada refleksi siklus II. 

2. Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menerapkan metode eksperimen 

yang mencakup aktivitas guru dan aktivitas siswa berlangsung dengan 

baik. Siswa lebih mudah memahami materi ajar dengan metode 

eksperimen. Siswa lebih aktif mengemukakan pendapat ketika 

dilaksanakan diskusi kelompok maupun diskusi kelas serta 

memperhatikan dan menanggapi diskusi kelas dengan disiplin. Siswa 

melakukan percobaan dan pengamatan dengan teliti dan bertanggung 

jawab terhadap alat percobaan ketika melakukan percobaan. Dalam 

proses pembelajarannya guru berperan sebagai fasilitator dan berusaha 

meningkatkan perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran atau 

berusaha mengaktifkan siswa. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan 

bahwa penelitian yang dilaksanakan berhasil untuk meningkatkan 

aktivitas siswa di kelas. 

3. Penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

siswa dalam sub pokok bahasan sifat-sifat cahaya. Meningkatnya 

aktivitas belajar siswa berdampak pada peningkatan nilai evaluasi siswa 

sebagai hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat 

dari peningkatan nilai rata-rata kelas dan prosentase siswa yang lulus 

KKM pada setiap siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 65,2 kemudian pada siklus II 73,6 selanjutnya pada siklus 

III didapat nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 88,8. Dilihat dari 
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prosentase siswa yang lulus KKM juga menunjukkan peningkatan, pada 

siklus I 52% siswa lulus KKM (13 orang), siklus II 80% (20 orang), dan 

pada siklus III seluruh siswa lulus KKM atau 100% siswa lulus KKM (25 

orang). Dari peningkatan nilai rata-rata kelas dan prosentase siswa yang 

lulus KKM tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan metode 

eksperimen pada pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

B. Saran 

Memperhatikan hasil penelitian, temuan dan analisis yang telah dilakukan 

selama pelaksanaan di lapangan mengenai penerapan metode eksperimen untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA tentang Materi Sifat-

sifat cahaya di kelas V SDN Cisalak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2011-2012 ada beberapa hal yang dapat peneliti 

sarankan dari hasil penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru  

Jika guru akan menggunakan metode eksperimen dalam pembelajaran, 

maka sebelumnya guru harus menguasai teorinya terlebih dahulu dan 

mempersiapkan semaksimal mungkin Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. 

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam eksperimen juga harus 

dipersiapkan sebaik mungkin agar ketika pelaksanaan eksperimen tidak 

terkendala oleh tidak lengkapnya alat-alat eksperimen. Guru juga harus 

mempunyai keterampilan mengelola kelas agar dalam pembelajaran siswa 
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terkondisikan dengan baik. Guru harus memiliki kemampuan berinovasi 

dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas siswa tidak hanya mengandalkan metode 

ceramah. 

2. Bagi sekolah 

Perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dapat 

meningkatkan kualitas sekolah, oleh sebab itu sekolah hendaknya selalu 

memperhatikan sarana dan prasarana yang ada jangan sampai menghambat 

bagi berlangsungnya pembelajaran yang berdampak langsung bagi 

perkembangan siswa. Terlebih dalam pembelajaran yang menggunakan 

metode eksperimen diperlukan alat-alat eksperimen yang tidak sedikit. 

Sekolah juga bisa memfasilitasi tenaga pendidik yang ada untuk 

meningkatkan kemampuan profesi guru dengan mengikutsertakannya pada 

pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar pendidikan. Dengan kegiatan 

tersebut diharapkan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelas, dan dapat menerapkan metode eksperimen dengan benar. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini, penggunaan metode eksperimen dalam 

pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

metode eksperimen dengan cara menerapkan metode tersebut pada materi-

materi pembelajaran IPA lainnya bahkan pada matapelajaran lain yang 

sesuai. Apabila materi tersebut diberikan dengan menerapkan metode 
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eksperimen siswa akan termotivasi untuk belajar, siswa akan menemukan 

sediri pengetahuannya, dan aktivitas siswa akan meningkat yang pada 

akhirya hasil belajar siswa pun akan meningkat pula. 


