
BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai peningkatan Keterampilan Proses 

Dasar Sains dengan penerapan metode eksperimen pada siswa Sekolah Dasar, dapat 

di tarik simpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran pemahaman keterampilan proses dasar sains dengan 

menerapkan metode eksperimen terdiri dari 7 langkah yaitu merumuskan 

kecapaian dan tujuan ketika melakukan percobaan eksperimen, menyiapkan alat 

dan bahan, menetapkan langkah-langkah eskperimen, memperhitungkan waktu, 

memperkenalkan alat, membuat kelompok, dan memantau kegiatan eskperimen. 

Proses pembelajaran keterampilan proses dasar sains pada perubahan wujud 

benda dengan menerapkan metode eksperimen mengalami peningkatan dari siklus 

I dan siklus II. Pada siklus I, dari setiap langkah metode eksperimen terlaksanakan 

dengan baik, namun terdapat temuan beberapa siswa masih tidak memperhatikan 

guru, pada langkah  pertaman,  karena kurang nya volume suara guru saat 

mengajar, eyes contact pada siswa yang tidak merata. Kemudian pada siklus II, 

guru mulai mengencangkan volume suara, dengan eyes contact yang merata dan 

membuat suasana kelas lebih menyenangkan sehingga membuat siswa semangat 

dan terdorong untuk melakukan kegiatan eksperimen. Sehingga setiap langkah 

metode eksperimen terlaksana dengan sangant baik.  

2. Keterampilan proses dasar sains pada perubahan wujud benda, siswa kelas V 

setelah menerapkan metode eksperimen, meningkat pada setiap siklusnya. Hal ini 

dapat diketahui dari perolehan skor dari setiap indikator KPDS yaitu pertama 

indikator mengamati terjadi peningkatan pada siklus I  dan siklus II sebesar 12%, 

kedua pada indikator mengklasifikasi meningkat pada siklus I dan siklus II 

sebesar 19% , pada indikator prediksi terjadi peningkatan  siklus I dan siklus II 

sebesar 34%, pada indikator keempat adalah mengkomunikasikan terajadi pula 

peningkatan pada siklus I dan siklus II sebesar 46%, pada indikator mengukur 

meningkat pada siklus I dan siklus II sebesar 5%. Dari keseluruhan indikator 

tersebut terlihat mengalami peningkatan. Dari keseluruhan skor semua indikator 



tersebut didapatkan persentase tingkat keberhasilan keterampilan proses dasar 

sains pada siswa pada siklus I meningkat sebesar 52%, dan pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar  43% menjadi 95%. Adapun indikator yang 

menjadi penilaian dalam pemahaman konsep siswa yaitu mengamati, klasifikasi, 

prediksi, interferensi, komunikasi, mengukur.  

B. Rekomendasi 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi 

yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan keterampilan proses dasar sains di Sekolah Dasar, khususnya dalam 

menerapkan metode eksperimen. 

1. Penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan keterampilan proses dasar 

sains pada siswa Sekolah Dasar. Melihat hal tersebut peneliti menyarankan 

kepada guru untuk menggunakan metode eksperimen sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran IPA selanjutnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, penerapan metode eksperimen sebaiknya lebih 

memperhatikan pengelolaan kelas dengan jumlah siswa yang banyak diperlukan 

pengelolaan kelas yang baik agar seluruh siswa terpantau dan terbimbing 

semaksimal mungkin. 

3. Pada setiap langkah metode eksperimen sebaiknya dilakukan dengan semaksimal 

mungkin dan memperhatikan alokasi waktu sehingga setiap langkahnya dapat 

terlaksana dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 


