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ABSTRACT  
 

Andayani, IMPROVE THE STUDY RESULT IN SAINS ESPECIALLY 
ABOUT THE CONCEPT OF ENERGY BY USING AN EXPERIMENT 
METHOD OF CLASS IV SD NEGERI TEGALOMBO 1 IN KALIJAMBE 
DISTRIC SRAGEN REGENCY DURING YEAR 2009/2010, Minithesis. 
Surakarta: Teaching and Training Education Faculty  of Sebelas Maret University 
of Surakarta, June 2010. 

 
The aim of research is to improve the study result in sains especially about 

the concept of energy by using an experiment method in fouth class of SD Negeri 
Tegalombo 1 IN Kalijambe district Sragen regency during 2009/ 2010 academic 
year .The variable which is become the target changed in this class action research 
is the result study in sains about the concept of energy, while the action variable 
used in this research is experiment method.This research is classroom action 
research using two cycles. Each cycles consist of four steps is: planning, 
implementing, observationand reflection. The subject of this research is the fouth 
grade student of SD Negeri Tegalombo 1 in Kalijambe district Sragen regency. 
The researcher uses observation, library research and a test method as a technique 
to collect the data. This research uses an interactif analysis technique consisting of 
three component ic: data reduction, to analyze the data and conclusion/ 
verification. 

Based on the analysis, the writer comes to the conclusion that there is an 
improvement in the result students study in sains about the concept of energy after 
the classroom action research was done through an experiment method. This 
result can be showed by the improvement in the result study sains about the 
concept of energy before and after the research done. In the first cycles, the 
average mark improves from 58,25 to 63,75 after the research done and the KKM 
( The Minimal Avarage Achievement) from 45% to 70%. In second cycles, there 
is an average mark improvement from 63,75 to 71,92 and the KKM achievement 
from 70% to 85%. 

Based on the conclusion, it can be submitted as a recommendation that 
through an experiment method, it can improve the result study on Sains about the 
concept of energy in fouth grade student of SD Negeri Tegalombo 1 Kalijambe 
district Sragen regency during 2009/2010 academic year. 
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A. PENDAHULUAN 
 

Fungsi pendidikan nasional  menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 

adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Berdasarkan dengan fungsinya pendidikan nasional maka meletakkan peran 

guru menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru 

dianggap sebagai tonggak utama yang menentukan keberhasilan pendidikan, 

karena gurulah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun bukan 

berarti bahwa beban keberhasilan pendidikan hanya ditanggung oleh guru, 

banyak pihak yang bertanggung jawab dengan pendidikan baik itu pemerintah, 

sekolah, orang tua, guru dan masyarakat.  

Peran guru sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan 

oleh karena itu perlu bagi guru untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Guru dalam pembelajaran selalu menggunakan berbagai pendekatan, 

strategi, dan metode pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik 

memahami materi yang diajarkannya. Namun masih sering terdengar keluhan 

dari para guru di lapangan tentang materi pelajaran yang terlalu banyak dan 

keluhan kekurangan waktu untuk mengajarkannya.  

Berbagai pendekatan dan model pembelajaran dapat dilakukan guru 

dalam setiap pembelajaran di kelas. Pembelajaran berkualitas dapat dicapai 

apabila guru mau melakukan berbagai strategi, pendekatan, dan model 

pembelajaran. Dengan menerapkan model-model pembelajaran, guru dapat 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal dan 

meningkatkan prestasi belajar.  

Pengetahuan IPA lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara 

langsung dalam mengkaji alam sekitar, untuk menganalisa, memahami 

konsep-konsep di dalamnya dan merumuskan hukum berdasarkan generalisasi 

dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hukum 

IPA secara memadai. Oleh karena itu, pada mata pelajaran IPA dapat kita lihat 

bahwa, siswa akan belajar efektif apabila mereka terlibat secara langsung 
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dalam pengorganisasian dan pertemuan ataupun pertalian serta hubungan-

hubungan dengan informasi yang dihadapinya.  

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memperlukan usaha 

dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa 

demi kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia 

menaruh harapan besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan 

bangsa ini, karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi 

penerus dibentuk. Meski diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar 

jangka panjang yang harus ditata, disiapkan dan diberikan sarana maupun 

prasarananya dalam arti modal material yang cukup besar, tetapi sampai saat 

ini Indonesia masih berkutat pada problemmatika (permasalahan) klasik dalam 

hal ini yaitu kualitas pendidikan. Problematika ini setelah dicoba untuk dicari 

akar permasalahannya adalah bagaikan sebuah mata rantai yang melingkar dan 

tidak tahu darimana mesti harus diawali.  

Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah dalam mempelajari dan 

memahami mata pelajaran IPA. Siswa kurang memahami pelajaran yang telah 

diberikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan prestasi belajar IPA siswa 

kelas IV yang masih berada di bawah KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yang telah ditetapkan SD Negeri Tegalombo 1 yaitu 60. Siswa yang nilainya 

diatas KKM hanya 9 siswa atau 45% siswa yang memperoleh nilai sama 

dengan atau diatas KKM. Sedangkan 11 siswa atau 55% siswa masih 

memperoleh nilai di bawah KKM (60), sehingga nilai rata-rata kelas  rendah 

yaitu 58,25. 

Rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan oleh berbagai sebab 

diantaranya adalah adanya anggapan siswa bahwa pelajaran IPA dianggap 

kurang menarik, sehingga motivasi belajar siswa kurang. Hal ini menyebabkan 

siswa kurang memahami konsep-konsep pelajaran IPA. Selain itu, kurangnya 

buku penunjang  pelajaran IPA juga menyebabkan hasil belajar IPA rendah. 

Dipandang dari segi guru, guru cenderung menggunakan metode konvensional 

karena metode ini dianggap metode yang paling praktis, dan mudah 

dilaksanakan tanpa persiapan. Sehingga siswa tidak dapat menerima dan 
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memahami konsep yang telah diajarkan. Berbagai usaha telah dilakukan guru 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV, namun hasilnya 

tetap sama.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  meningkatkan hasil belajar 

IPA tentang konsep gaya melalui metode eksperimen pada siswa kelas IV SD 

Negeri Tegalombo 1 Kecamatan Kalijambe  Kabupaten Sragen Tahun 

Pelajaran 2009/2010. 

 Kajian teori  dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

a. Pengertian Hasil Belajar 

          Hasil belajar tidak dapat dipisahkan dengan istilah prestasi belajar, di 

mana mempunyai fungsi yang penting sebagai indikator keberhasilan belajar 

dalam mata pelajaran tertentu dan dapat berguna sebagai evaluasi dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Menurut Oemar Hamalik (2006: 30) hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1995 : 250-251), hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi 

guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesikannya bahan pelajaran. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian 

ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

b. Pengertian Metode Eksperimen 

Menurut Roestiyah (2001:80) yang dikutip dari 

(http://smacepiring.wordperss.com/2008/08/08/metode-dan-pendekatan-
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pembelajaran) metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, dimana siswa 

melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta 

menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan 

ke kelas dan dievaluasi oleh guru. 

Dalam metode eksperimen, guru dapat mengembangkan keterlibatan 

fisik dan mental, serta emosional siswa. Siswa mendapat kesempatan untuk 

melatih ketrampilan proses agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Pengalaman yang dialami secara langsung dapat tertanam dalam ingatannya. 

Keterlibatan fisik dan mental serta emosional siswa diharapkan dapat 

diperkenalkan pada suatu cara atau kondisi pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri dan juga perilaku yang inovatif dan kreatif. 

Pembelajaran dengan metode eksperimen melatih dan mengajar siswa 

untuk belajar konsep IPA sama halnya dengan seorang ilmuwan IPA. Siswa 

belajar secara aktif dengan mengikuti tahap-tahap pembelajarannya. Dengan 

demikian, siswa akan menemukan sendiri konsep sesuai dengan hasil yang 

diperoleh selama pembelajaran. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan metode eksperimen 

adalah : 

1) Persiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan . 

2) Usahakan siswa untuk terlibat secara langsung sewaktu mengadakan 

eksperimen. 

3) Sebelum dilaksanakan eksperimen, siswa terlebih dahulu diberikan 

penjelasan dan petunjuk-petunjuk seperlunya.  

4) Lakukan pengelompokan atau masing-masing individu melakukan 

percobaan yang telah direncanakan bila hasilnya belum memuaskan dapat 

di ulangi lagi untuk membuktikan kebenarannya. 

5) Setiap kelompok atau individu dapat melaporkan hasil secara tertulis 

 
B. METODE PENELITIAN 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

menggunakan siklus. Tiap siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 
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pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Prosedur penelitian tindakan 

kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penelitian Tindakan Kelas Model Kurt Lewin 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Tes  

Tes adalah suatu percobaan yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan–pertanyaan yang harus dijawab/perintah-perintah yang harus 

dikerjakan, untuk mendapatkan gambaran tentang kejiwaan 

seseorang/segolongan orang (Abu Ahmadi, 2004:21). 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. 

Tes digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan dan intelegensi 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang 

dilakukan sebelum dan sesudah tindakan dilaksanakan.  

2. Observasi, dilaksanakan peneliti selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.  

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan 

beberapa teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman (1992: 20)   ada 3 

teknik analisis data yaitu: 

1.  Reduksi data 

Reduksi data adalah pengumpulan data di lapangan yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian baik termasuk keterangan-keterangan, 

wawancara/sumber tertulis sehingga data yang diperoleh dapat 

dijadikan sebagai salah satu data yang konkrit dan dapat diuji 

kebenarannya. 

Rencana I  

Refleksi  

Observasi  

Tindakan  

Rencana II 

Refleksi  

Siklus  
I 

Siklus  
II 

Observasi  

Tindakan  

Siklus  

Rekomen 
dasi  
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2. Penyajian Data 

Penyajian data digunakan untuk menyajikan data secara akurat dari 

hasil reduksi data baik melalui observasi, dokumentasi, maupun 

wawancara yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data telah selesai 

disusun secara sistematis. 

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Kondisi Awal 

Hasil belajar IPA kondisi awal adalah rata-rata nilai ulangan harian 

pelajaran IPA untuk kelas IV adalah 58,5 dengan ketuntasan 45%. Pada 

kondisi awal, nilai terendah adalah 30 dan nilai tertinggi adalah 85. Data-data 

skor dikelompokkan dalam kelas-kelas dengan interval. Maka distribusi 

kelompok ini terbagi dalam 7 kelas interval. 2 kelas terendah sebagai nilai 

tidak tuntas, dan 5 kelas interval dikategorikan sebagai nilai tuntas. 

Dari hasil tes pada kondisi awal dapat diketahui bahwa siswa yang 

memperoleh nilai 30-39 sebanyak 2 siswa atau 10%, yang memperoleh nilai 

40-49 sebanyak 2 siswa atau 10%, yang memperoleh nilai 50-59 sebanyak 7 

siswa atau 35%, yang memperoleh nilai 60-69 sebanyak 2 siswa atau 10%,  

yang memperoleh nilai 70-79 sebanyak 4 siswa atau 20%, yang memperoleh 

nilai 80-89 sebanyak 3 siswa atau 15% dan tidak ada siswa yang mendapat 

nilai 90-99. 

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa 11 siswa atau 55% siswa 

nilainya belum mencapai Kriteria Ketuntatasan Minimal (KKM), sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai sama dengan atau diatas KKM sebanyak  9 

siswa atau 45%. Sehingga perlu diadakan perbaikan untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa. 
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2. Siklus I 

    Hasil belajar IPA siklus I adalah rata-rata nilai pelajaran IPA untuk 

kelas IV adalah 63,75 dengan ketuntasan 70%. Pada siklus I, nilai terendah  

adalah 48 dan nilai tertinggi adalah 80. Data-data skor dikelompokkan dalam 

kelas-kelas dengan interval. Maka distribusi kelompok ini terbagi dalam 7 

kelas interval. 2 kelas terendah sebagai nilai tidak tuntas, dan 5 kelas interval 

dikategorikan sebagai nilai tuntas. 

 Dari hasil siklus I dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai 

30-39 sebanyak 0 siswa atau 0%, yang memperoleh nilai 40-49 sebanyak 1 

siswa atau 5%, yang memperoleh nilai 50-59 sebanyak 5 siswa atau 25%, 

yang memperoleh nilai 60-69 sebanyak 9 siswa atau 45%,  yang memperoleh 

nilai 70-79 sebanyak 4 siswa atau 20%, yang memperoleh nilai 80-89 

sebanyak 1 siswa atau 5% dan tidak ada siswa yang mendapat nilai 90-99. 

   Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa 6 siswa atau 30% siswa 

nilainya belum mencapai Kriteria Ketuntatasan Minimal (KKM), sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai sama dengan atau diatas KKM sebanyak  14 

siswa atau 70%. Pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

sebanyak 25% dari kondisi awal. 

3. Siklus II 

    Hasil belajar IPA siklus II adalah rata-rata nilai pelajaran IPA untuk 

kelas IV adalah 71,92 dengan ketuntasan 85%. Pada siklus II, nilai terendah  

adalah 50 dan nilai tertinggi adalah 97. Data-data skor dikelompokkan dalam 

kelas-kelas dengan interval. Maka distribusi kelompok ini terbagi dalam 7 

kelas interval. 2 kelas terendah sebagai nilai tidak tuntas, dan 5 kelas interval 

dikategorikan sebagai nilai tuntas. 

   Dari hasil tes pada siklus II dapat diketahui bahwa siswa yang 

memperoleh nilai 30-39 sebanyak 0 siswa atau 0%, yang memperoleh nilai 

40-49 sebanyak 0 siswa atau 0%, yang memperoleh nilai 50-59 sebanyak 3 

siswa atau 15%, yang memperoleh nilai 60-69 sebanyak 5 siswa atau 25%,  

yang memperoleh nilai 70-79 sebanyak 6 siswa atau 30%, yang memperoleh 
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nilai 80-89 sebanyak 4 siswa atau 20% dan  siswa yang mendapat nilai 90-99 

sebanyak 2 atau 10% siswa. 

   Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa 3 siswa atau 15% siswa nilainya 

belum mencapai Kriteria Ketuntatasan Minimal (KKM), sedangkan siswa 

yang memperoleh nilai sama dengan atau diatas KKM sebanyak  17 siswa 

atau 85%. Sehingga hasil diatas menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar sebanyak 40% dari kondisi awal dan 15% dari siklus I 

 Secara lebih rinci perkembangan hasil belajar IPA tentang gaya 

melalui metode eksperimen pada kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

Perbandingan Nilai IPA Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 
NO Nomor Induk Siswa  AWAL SIKLUS I SIKLUS 2 
1 2969 40 62 70 
2 2979 50 58 50 
3 2986 50 60 68 
4 2987 70 68 77 
5 2988  30 60 67 
6 2990 55 60 70 
7 2991 50 65 68 
8 2992 80 77 90 
9 2996 55 63 70 
10 2997 40 48 52 
11 2999 60 70 80 
12 3000 55 77 85 
13 3001 70 58 70 
14 3002 55 58 67 
15 3003 70 65 80 
16 3004 85 80 97 
17 3005 30 57 67 
18 3006 75 72 80 
19 3008 80 65 73 
20 3009 55 52 58 
 RATA-RATA 58,25 63,75 71,92 
 
 

Dari data diatas nilai tertinggi pada kondisi awal adalah 85 dan nilai 

terrendah adalah 30,  nilai tertinggi  pada siklus I adalah 80 dan nilai terrendah 

adalah 48, sedangkan pada siklus II nilai tertinggi adalah 97 dan nilai 

terrendah adalah 50. Sehingga  peningkatan hasil belajar dari kondisi awal ke 
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siklus I sebanyak 5,5. Sedangkan  peningkatan hasil belajar dari siklus I dan II 

sebanyak 8,23. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 7. Distribusi  Frekuensi Nilai IPA Kondisi Awal,  Siklus I dan Siklus II 

 
FREKUENSI INTERVAL 

KONDISI AWAL SIKLUS I 
 

SIKLUS 2 

30-39 2 10% 0 - 0 - 
40-49 2 10% 1 5% 0 - 
50-59 7 35% 5 25% 3 15% 
60-69 2 10% 9 45% 5 25% 
70-79 4 20% 4 20% 6 30% 
80-89 3 15% 1 5% 4 20% 
90-99 0 - 0 - 2 10% 
 20 100% 20 100%       20 100% 
 

Dari tabel diatas bila digambarkan dalam grafik maka akan terlihat 
gambar sebagai berikut : 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99

KONDISI AWAL

SIKLUS I

SIKLUS II

 
Gambar 8. Grafik Nilai IPA pada Kondisi Awal, Siklus I dan   Siklus II 
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Dari data dan grafik diatas dapat diketahui bahwa siswa yang 

memperoleh nilai 30-39 pada kondisi awal sebanyak 2 siswa atau 10% siswa, 

sedangkan pada siklus I yang memperoleh nilai 30-39 tidak ada atau 0%,yang 

memperoleh nilai 30-39 pada siklus II tidak ada atau 0%, siswa yang 

memperoleh nilai 40-49 pada kondisi awal sebanyak 2 siswa atau 10% siswa, 

sedangkan pada siklus I yang memperoleh nilai 40-49 sebanyak 1 siswa atau 

5%, pada siklus II yang memperoleh nilai 40-49 tidak ada atau 0%, siswa 

yang memperoleh nilai 50-59 pada kondisi awal sebanyak 7 siswa atau 35% 

siswa, sedangkan pada siklus I yang memperoleh nilai 50-59  sebanyak 5 

siswa atau 25%,  pada siklus II  yang memperoleh nilai 50-59 sebanyak 3 

siswa atau 15%, siswa yang memperoleh nilai 60-69 pada kondisi awal 

sebanyak 2 siswa atau 10% siswa, sedangkan pada siklus I yang memperoleh 

nilai 60-69 sebanyak 9 siswa atau 45%, pada siklus II yang memperoleh nilai 

60-69 sebanyak 5 siswa atau 25%,  siswa yang memperoleh nilai 70-79 pada 

kondisi awal sebanyak 4 siswa atau 20% siswa, sedangkan pada siklus I yang 

memperoleh nilai 70-79 sebanyak 4 siswa atau 20% , pada siklus II yang 

memperoleh nilai 70-79 sebanyak 6 siswa atau 30%, siswa yang memperoleh 

nilai 80-89 pada kondisi awal sebanyak 3 siswa atau 15% siswa, sedangkan 

pada siklus I yang memperoleh nilai 80-89 sebanyak 1 siswa  atau 5%, pada 

siklus II yang memperoleh nilai 80-89 sebanyak 4 siswa atau 20%, siswa 

yang memperoleh nilai 90-99 pada kondisi awal tidak ada atau 0% siswa, 

sedangkan pada siklus I yang memperoleh nilai 90-99 tidak ada atau 0%, 

pada siklus II siswa yang memperoleh nilai 90-99 sebanyak 2 siswa atau 

10%.  

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar IPA 

tentang gaya meningkat dengan adanya pembelajaran melalui metode 

eksperimen pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalombo 1. 
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D. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas ini dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar IPA meningkat dengan adanya metode eksperimen. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai tes tertulis siswa yang meningkat. Pada kondisi awal siswa 

yang memperoleh nilai sama dengan atau diatas KKM sebanyak 9 siswa atau 

45% dari seluruh siswa kelas IV sedangkan siswa yang memperoleh nilai di 

bawah KKM (60)  sebanyak 11 siswa atau 55%. Pada siklus I siswa yang  

memperoleh nilai dibawah KKM (60) sebanyak 6  siswa atau 30%, sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai sama dengan atau diatas KKM sebanyak 14 

siswa atau 70% siswa. Pada siklus II, siswa  yang memperoleh nilai di bawah 

KKM sebanyak 3 siswa atau 15%, sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

sama dengan atau diatas KKM sebanyak 85% siswa. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar IPA sebanyak 40% dari kondisi awal dan 

15% dari siklus I.  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas diatas menunjukkan bahwa 

metode eksperimen pada pembelajaran IPA tentang gaya dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalombo I Kecamatan Kalijambe 

Kabupaten Sragen.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran 

antara lain :  

1. Bagi guru  

Dalam pembelajaran melalui metode eksperimen guru diharapkan 

untuk kreatif dan dapat memanfaatkan alat percobaan dengan baik. Selain 

itu guru harus dapar mengelola kelas sehingga siswa dapat aktif dalam 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2. Bagi Siswa  

Dalam pembelajaran melalui metode eksperimen siswa harus benar-

benar aktif dan dapat bekerjasama dengan kelompoknya sehingga hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 
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3. Bagi Sekolah 

Sekolah seharusnya menyiapkan peralatan penunjang demi 

keberhasilan dalam pembelajaran seperti buku-buku penunjang dan alat 

peraga yang baik dan cukup. Apabila sarana dan prasana telah tersedia 

maka hasil belajar siswa akan meningkat. 
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