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 BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian, penggunaan 

metode pembelajaran eksperimen dalam meningkatkan pemahaman 

konsep siswa dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pemberlajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen, pembelajaran IPA mengenai materi 

perubahan wujud terdiri dari tiga indikator yang sesuai dengan 

tahapan metode pembelajaran eksperimen, yaitu (1) 

mempersiapkan eksperimen, dimana guru memberikan arahan 

kepada siswa mengenai penggunaan alat dan bahan eksperimen 

serta adanya penjelasan langkah-langkah eksperimen yang akan 

dilakukan, (2) melaksanakan eksperimen, tahapan ini berupa 

pelaksanaan diskusi secara kelompok diperoleh hasil indentifikasi 

temuan-temuan selama proses eksperimen, dan (3) pengambilan 

keputusan dari hasil eksperimen, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan hasil dari keseluruhan temuan-temuan eksperimen 

untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa pada materi 

perubahan wujud benda. Penggunaan metode pembelajaran 

eksperimen dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan 

pada setiap siklusnya dilihat pada kegiatan kinerja guru dan 

aktivitas siswa dalam belajar yang terus mengalami peningkatan 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan 

efektif. 

2. Penigkatan pemahaman konsep pada pembembelajran IPA melalui 

Metode pembelajran eksperimen, pemahaman konsep siswa pada 

pembelajaran IPA mengenai materi perubahan wujud benda di 

kelas 3 dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimen 



72 
 

 
 

mengalami peningkatan pada setiap indikatornya. Indikator 

pemahaman konsep dalam ini ini hanya tiga aspek menjelaskan, 

mencontohkan dan menyimpulkan. Hal ini dapat diketahui dari 

hasil nilai ketercapaian peningkatan pada setiap indikator 

pemahaman konsep yaitu pertama menjelaskan pada siklus I 62% 

dan siklus II 83%. Kedua, mencontohkan siklus I 82% dan siklus II 

92%. Ketiga, menyimpulkan siklus I 67% dan siklus II 84%. 

Adapun peningkatan pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari 

hasiln ketuntasan klasikal secara keseluruhan dimana pelaksanaan 

pretest diperoleh hasil 21% (5 orang) yang tuntas memenuhi KKM 

(65). Pada siklus I mencapai 55% ( 13 orang yang tuntas) yang 

terus mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 92% ( 21 

orang yang tuntas) termasuk pada penguasaan pemahaman konsep 

siswa yang tinggi. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini dikemukakan 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran salam 

pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar, khususnya dalam menggunakan dan pengembangan 

metode pembelajaran eksperimen. 

1. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen  sebaiknya dilakukan 3 kali pertemuan agar proses 

pembelajaran lebih efektif.  

2. Pentingnya ketelitian dankeuletan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran eksperimen 

tersebut perlu adanya alat bantu atau alat peraga sebagai media 

baik secara konkret yaitu apa yang dilihat, didengar, dibaui, 

dan dilakukannya sehingga memberikan pengalaman langsung 

pada siswa lebih nyata,nlebih faktual, lebih bermakna, dan 

dapat menemukan kebenaran dari informasi yang di dapatkan. 
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Pembelajaran secara runtut serta dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari agar pembelajaran lebih berkesan dan bermakna 

bagi siswa 

3. Proses pembelajaran harus dikembangkan secara interaktif, 

dengan cara seperti itu secara bertahap anak dapat membangun 

pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Hal ini, 

guru memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus 

respon agar siswa menyadari kejadian di sekitar 

lingkungannya. Peranan guru pada kegiatan penyelesaian LKS 

ini adalah sebagai motivator, mediator, dan fasilitator, 

sejatinya guru memberikan dorongan kepada siswa agar 

senantiasa bekerjasama, saling membatu mengatasi kesulitan, 

dan saling menghargai pendapat. Guru juga senantiasa 

memberikan bimbingan kepada siswa karena siswa kelas 

rendah masih banyak membutuhkan perhatian sebab fokus 

konsentrasinya masih kurang, perhatian terhadap kecepatan 

dan aktivitas belajar juga masih kurang.  


