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ABSTRAK 

PENGGUNAAN METODE RESITASI UNTUK MENINGKATKAN  
HASIL BELAJAR IPA MATERI PERUBAHAN SIFAT BENDA  

SISWA KELAS IV SDN JIMBARAN 01 KAYEN PATI  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

Wiwin Puji Astutik. A54E090044. Program Studi Pendidian Guru Sekolah Dasar. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2012. 63 halaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar melalui metode 
Resitasi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Jimbaran 
01 yang berjumlah 25 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan 
guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, 
tes. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi sumber dan 
trianggulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif 
yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  

Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, 
penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan 
penyusunan rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
pada pembelajaran IPA (Sains). Adapun peningkatan hasil belajar siswa pada 
pembelajaran IPA (Sains) dapat dilihat dari perolehan nilai siswa dalam evaluasi 
pembelajaran yang meningkat dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I persentase 
hasil belajar siswa sebesar 68% atau 17 siswa dan pada siklus II sebesar 88% atau 
22 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode Resitasi mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA (Sains) di kelas IV SDN 
Jimbaran 01 Kayen Pati Tahun Pelajaran 2012/2013.  

Kata kunci : Peningkatan Hasil belajar siswa, metode Resitasi. 
  
  
  
 
  
  
  
  
  



Pendahuluan  

Latar belakang 

Di era modern sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan alam (sains) dan 

teknologi sangat pesat serta menyentuh pada semua aspek kehidupan manusia tak 

terkecuali di bidang pendidikan dan pengajaran. Pemerintah dewasa ini khususnya 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan seperti yang telah digariskan dalam GBHN 1993 bahwa “dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu perluasan ilmu 

pengetahuan alam dan matematika” (TAP MPR No. II/MPR/1993:95). Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka Pemerintah telah mengusahakan peningkatan mutu 

pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat perguruan 

tinggi. Diantaranya adalah penyempurnaan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 

1984, kemudian disempurnakan lagi menjadi kurikulum 1994 dan sekarang 

menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Selain itu, juga dilakukan 

usaha-usaha seperti penataran guru-guru bidang studi, pengadaan buku-buku 

paket, dan menambah sarana dan prasarana untuk kegiatan proses belajar 

mengajar. 

Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh guru sebagai 

pendidik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan kata lain 

guru menempati titik sentral pendidikan. Agar guru mampu menunaikan tugasnya 

dengan baik, maka terlebih dahulu harus memahami hal-hal yang berhubungan 

dengan proses belajar mengajar seperti halnya proses pendidikan pada umumnya. 

Dengan demikian peranan guru yang sangat penting adalah mengaktifkan dan 

mengefisienkan proses belajar di sekolah termasuk didalamnya penggunaan 

metode mengajar yang sesuai. 

Pupuh Fatchurrohman dan M. Sobry Sutikno (2010: 56)  berpendapat 

bahwa makin tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar, diharapkan 

makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, fungsi-fungsi 

metode mengajar tidak dapat diabaikan karena metode mengajar tersebut turut 

menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan 

bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. 



Sebagai dasar penulis mengapa penulis ingin mengadakan penelitian 

tindakan kelas dikarenakan adalah masih banyaknya nilai siswa kelas IV yang 

belum menjangkau KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan di 

KTSP. KKM mata pelajaran IPA kelas IV adalah sebesar 70, sedangkan rata-rata 

hasil belajar siswa 68. Atau siswa yang mencapai KKM hanya 40 % dari jumlah 

siswa 25. Secara kualitatif pernyataannya adalah; minat belajar rendah, keaktifan 

belajar rendah dan lain-lain.  

Salah satu metode yang diterapkan dalam melibatkan siswa secara aktif, 

guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar adalah menggunakan metode 

resitasi. Dalam metode resitasi diharapkan mampu memancing keaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena siswa dituntut untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan harus dipertanggungjawabkan. 

Dalam keberhasilan proses belajar mengajar disamping tugas guru, maka siswa 

turut memegang peranan yang menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. 

Sebab bagaimanapun baiknya penyajian guru terhadap materi pelajaran, akan 

tetapi siswa tidak mempunyai perhatian dalam hal belajar maka apa yang 

diharapkan sukar tercapai.  

Perlu disadari bahwa yang diharapkan oleh guru terhadap siswanya adalah 

bahan pelajaran yang diterima siswa dapat dikuasainya dengan baik. Oleh karena 

itu, maka salah satu cara yang ditempuh adalah tugas yang diberikan oleh guru 

tidak hanya dikerjakan di kelas yang sempit dan terbatas oleh waktu, akan tetapi 

perlu dilanjutkan di rumah, di perpustakaan, di laboratorium dan hasilnya harus 

dipertanggung jawabkan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik 

untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Penggunaan Metode 

Resitasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Perubahan Sifat Benda 

Siswa Kelas IV SD N Jimbaran 01 Kayen Pati Tahun 2012/2013”. 

Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai upaya melakukan perbaikan 



pembelajaran adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda dengan menggunakan 

metode Resitasi di Kelas IV SD N Jimbaran 01 Kayen Pati Tahun 

2012/2013. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa mata pelajaran IPA materi perubahan sifat benda melalui 

metode pengajaran resitasi di kelas IV SD N Jimbaran 01 Kayen Pati 

Tahun 2012/2013. 

Landasan Teori  

1. Hakikat Proses Belajar Mengajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar dan 

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara 

profesional.  

Menurut Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2010: 8) 

bahwa setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, 

yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi 

belajar siswa yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. 

Sedangkan anak sebagai subyek pembelajaran merupakan pihak yang 

menikmati kondisi belajar yang diciptakan guru. 

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2010: 9) menyatakan 

bahwa tujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik 

berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan anak didik disini tidak 

hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya 

fisik anak yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka 

kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ini sama halnya 

dengan anak didik tidak belajar, karena anak didik tidak merasakan 

perubahan di dalam dirinya.  

 



2. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sri Hartini (2011: 10) bahwa hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif dalam arti bahwa 

hasil-hasil evaluasi terhadap keberhasilan belajar peserta didik pada 

umumnya tidak selalu menunjukkan kesamaan atau keajegan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

ukuran keberhasilan seorang siswa setelah menempuh proses belajar di 

sekolah, yang dapat diketahui dengan menggunakan alat evaluasi yang 

disebut tes hasil belajar. 

3. Macam-macam Hasil Belajar  

Hasil belajar pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga ranah 

yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik dan ranah afektif. 

a. Ranah Kognitif 

b. Ranah Psikomotorik  

c. Ranah Afektif 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2003: 54-72), faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah: 

a. Faktor-faktor Internal, meliputi:  

1) Jasmaniah  

2) Psikologis  

3) Kelelahan. 

b. Faktor-faktor Eksternal, meliputi:  

1) Keluarga  

2) Sekolah  

3) Masyarakat  

5. Metode Resitasi 

Sumiati dan Asra (2011: 84) berpendapat bahwa metode 

pembelajaran yang ditetapkan oleh guru banyak memungkinkan siswa belajar 

proses (learning by process), bukan hanya belajar produk (learning by 

product). Belajar produk pada umumnya hanya menekankan pada segi 



kognitif. Sedangkan belajar proses dapat memungkinkan  tercapainya  tujuan  

belajar baik segi kognitif,  afektif (sikap)  maupun  psikomotor  

(ketrampilan).   

Metode resitasi merupakan salah satu pilihan metode mengajar 

seorang guru, dimana guru memberikan sejumlah item tes kepada siswanya 

untuk dikerjakan di luar jam pelajaran. Pemberian item tes ini biasanya 

dilakukan pada setiap kegiatan belajar mengajar di kelas, pada akhir setiap 

pertemuan atau akhir pertemuan di kelas. 

Salah satu strategi belajar IPA yang baik adalah memperbesar 

frekuensi pengulangan materi/dengan memperbanyak latihan soal-soal 

sehingga menjadi suatu keterampilan yang dapat melatih diri 

mendayagunakan pikiran. 

Metode ini mengandung tiga unsur, antara lain: pemberian tugas, 

belajar, resitasi.  

Jadi resitasi lebih luas daripada homework. Akan tetapi keduanya 

mempunyai kesamaan, antara lain: mempunyai unsur tugas, dikerjakan oleh 

siswa dan dilaporkan hasilnya, mempunyai unsur didaktis pedagogis.  

Langkah-langkah penggunaan metode tugas atau resitasi, yaitu: 

1) Fase Pemberian Tugas 

2) Fase Pelaksanaan Tugas 

3) Fase Mempertanggungjawabkan Tugas 

Kelebihan dan Kelemahan  

Kelebihan metode Resitasi:  

1) Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih banyak  

2) Memupuk rasa tanggung jawab  

3) Memperkuat motivasi belajar  

4) Menjalin hubungan antara sekolah dengan keluarga  

5) Mengembangkan keberanian berinisiatif  

 

 

 



Kelemahan metode Resitasi:  

1) Memerlukan pengawasan yang ketat, baik oleh guru maupun 

orang tua  

2) Sukar menetapkan apakah tugas dikerjakan oleh siswa sendiri 

atau atas bantuan orang lain  

3) Banyak kecenderungan untuk saling mencontoh dengan teman-

teman  

4) Agak sulit diselesaikan oleh siswa yang tinggal bersama 

keluarga yang kurang teratur  

5) Dapat menimbulkan frustasi bila gagal menyelesaikan tugas  

Metode Penelitian 

Setting Penelitian  

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan SD N Jimbaran 01 Kayen Pati 

Tahun 2012/2013 pada Mata Pelajaran IPA materi Perubahan Sifat Benda. Tahap-

tahap pelaksanaan kegiatan sejak tahap persiapan sampai tahap penulisan laporan 

penelitian dilakukan selama beberapa bulan, mulai dari bulan Agustus sampai 

dengan selesai.  

Subjek Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil subjek penelitian seluruh siswa 

kelas IV Semester 1 di SD N Jimbaran 01 Kayen Pati Tahun 2012/2013 yang 

berjumlah 25 siswa, siswa putra berjumlah 10 orang dan siswi putri berjumlah 15 

orang , dengan guru Kelas IV berjumlah 1 orang guru.    

Prosedur Penelitian  

Jenis Data  

Rubino Rubiyanto (2011:75) menyatakan bahwa pada penelitian kualitatif 

seorang peneliti harus membedakan antara ide peneliti, informasi respondent 

ataupun kutipan dari buku. Hal ini menuntut kejujuran peneliti dalam 

penulisannya.  

Subjek adalah sesuatu yang diteliti, sedangkan informan adalah orang yang 

memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang diteliti. Subjek 

dalam penelitian ini adalah semua siswa Kelas IV SD N Jimbaran 01 Kayen Pati.  



Validitas Data  

Teknik  validitas  data  adalah  untuk  mengetahui  keabsahan  data  yang 

diterima.  Setiap  informasi  yang  akan  dipakai  sebagai  data  penelitian  harus 

diuji  dan  diperiksa  dulu  validitasnya,  sehingga  data  tersebut  dapat 

dipertanggung  jawabkan.  

Teknik  pengujian  ini  diproses  dengan  trianggulasi data. Peneliti 

menggunakan 2 jenis trianggulasi  yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi 

waktu.  

Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Observasi  

2. Dokumentasi  

3. Tes/Evaluasi  

4. Wawancara  

Instrumen Penelitian  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa atau tindakan 

siswa dalam suatu proses pembelajaran IPA. Instrumen yang dipakai untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini adalah kuisioner atau wawancara awal 

dengan guru. 

Oleh karena itu penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kualitatif. 

Kelengkapan lain yang menunjang jalannya pelaksanaan proses pembelajaran 

adalah : 

a. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

b. Kertas lembar diskusi dan lembar jawaban 

c. Lembar pengamatan terhadap guru dan siswa 

d. Media pembelajaran yang lain seperti papan tulis, spidol, dll 

Indikator Pencapaian   

Penggunaan metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 

perubahan wujud benda pada siswa kelas IV SDN Jimbaran 01 Kec. Kayen Kab. 

Pati dengan indikator sebagai berikut:  



 ”Apabila nilai rata-rata hasil belajar IPA materi perubahan wujud benda pada 

siswa kelas IV SDN Jimbaran 01 Kec. Kayen Kab. Pati mencapai ketuntasan 

belajar minimal 75 % dari jumlah siswa dengan KKM 70.  

Hasil Penelitian 

Profil SDN Jimbaran 01 

SDN Jimbaran 01 terletak di tengah Desa Jimbaran Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati. Lokasi SDN Jimbaran 01 dekat dengan objek wisata Goa Pancur, 

tepat di depan Balai Desa Jimbaran. Berdiri pada tahun 1962 di atas tanah seluas 

1.330 m2. Luas lapangan olahraga 5.500 m2.  

1) Jumlah ruang kelas   : 6 bh  

2) Ruang UKS   : 1 bh  

3) Ruang perpustakaan   : 1 bh  

4) Ruang guru/KS/TU  : 1 bh  

5) Kamar mandi guru  : 1 bh  

6) Kamar mandi/WC siswa  : 1 bh  

7) Tempat parkir  : 2 bh  

Visi Misi SDN Jimbaran 01 

Visi SDN Jimbaran 01:  

“Mewujudkan SDN Jimbaran 01 sebagai lembaga pendidikan yang mampu 

bersaing di bidang akademik dan non akademik serta dapat mengembangkan 

bakat kreatifitas secara optimal”.  

Misi SDN Jimbaran 01:  

1) Mewujudkan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif, efektif, dan 

tertib.  

2) Memotivasi siswa untuk aktif, kreatif, dalam kegiatan sekolah.  

3) Mengembangkan bakat minat dan potensi diri di bidang akademik, olahraga, 

seni dan budaya.  

4) Mengembangkan kesatuan dan berakhlak luhur sebagai budaya kehidupan di 

sekolah dan luar sekolah. 



5) Menumbuhkembangkan rasa bangga dan memliki terhadp sekolah dengan 

kepedulian, kebersihan, kemanan, dan kedisiplinan menuntut ilmu serta 

ketertiban.  

Deskripsi Kondisi Awal  

Dalam hal ini dapat diperoleh gambaran bahwa berlangsungnya 

pembelajaran kurang aktif. Padahal guru sudah berkali-kali menawarkan dan 

memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya, bila dalam pembelajaran belum 

jelas dan belum mengetahui materi perubahan sifat benda. 

1. Saat guru memberikan contoh, siswa tidak Berdasarkan hal tersebut di 

atas, guru mencoba dilibatkan. 

2. Saat memberikan contoh, guru terlalu cepat menyampaikannya. 

3. Siswa kurang berlatih. 

4. Metode yang digunakan guru kurang tepat. 

Deskripsi Siklus I  
Perbaikan pembelajaran siklus I dilaksanakan  dengan dua pertemuan yaitu 

pertemuan 1 pada tanggal 16 Juli 2012 dan pertemuan 2 pada tanggal 19 Juli 

2012, materi yang diajarkan adalah Perubahan Sifat Benda. Proses pembelajaran 

dilakukan secara bertahap yang diawali dengan apersepsi  dan diakhiri dengan tes 

formatif. Hasil tes formatif  ini dianalisa  hasilnya untuk menentukan  berhasil 

tidaknya model dan metode pembelajaran  yang dirancang. 

Dari analisa data prestasi belajar siswa, pada perbaikan pembelajaran siklus 

I diketahui bahwa siswa yang mencapai ketuntasan belajar hanya mencapai 68 % 

(17 siswa) dari KKM (70). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada 

perbaikan pembelajaran siklus I belum tuntas, walaupun sudah ada kemajuan bila 

dibanding dengan sebelum perbaikan pembelajaran, maka perlu diadakan 

perbaikan pembelajaran siklus II. 

Deskripsi Siklus II  

Perbaikan pembelajaran siklus II ini dilaksanakan dua pertemuan yaitu 

pertemuan 1 pada tanggal 23 Juli 2012 dan pertemuan 2 pada tanggal 26 Juli 

2012, materi yang diajarkan adalah Perubahan Sifat Benda. Proses pembelajaran 

diawali dengan apersepsi dan diakhiri dengan tes formatif. 



Dari analisis data prestasi belajar siswa, pada perbaikan pembelajaran 

siklus II ada peningkatan yaitu 88 % (22 siswa) yang mencapai KKM (70). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran siklus 

II yang menggunakan Metode Resitasi mengalami kemajuan bahkan dapat 

dikatakan berhasil. 

 

Peningkatan hasil belajar siswa terlihat pada pra siklus ketuntasan belajar 

siswa sebesar 40 %, pada siklus I sebesar 68 %, dan pada siklus II sebesar 88%.  

Berdasarkan data hasil penelitian di atas mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa dengan metode Resitasi dapat meningkatkan hasil belajar pembelajaran 

IPA materi Perubahan Sifat Benda kelas IV SD Negeri Jimbaran 01 Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN  
Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman melaksanakan perbaikan pembelajaran dapat 

ditemukan beberapa data, yaitu: hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

dengan baik, terlihat dari peningkatan nilai rata-rata tes formatif pra pembelajaran  

40 % yang mencapai KKM,  pada siklus I meningkat 68 % (rata-rata nilai 67,2), 

dan pada siklus II meningkat menjadi 88 % (76,8). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan Metode Resitasi 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi Perubahan Sifat Benda siswa kelas 

IV SDN Jimbaran 01 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun Pelajaran 2012/2013.  
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Dari penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa hasil 

penelitian yang dapat penulis laporkan.  

Dari 25 siswa yang sudah mendapat nilai tuntas  17 siswa atau 68% sedang 

8 siswa belum tuntas. Kegagalan pada pembelajaran siklus I disebabkan karena: 

1. Siswa belum maksimal dalam memahami materi penjelasan guru. 

2. Sebagian besar siswa belum terlihat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Bahasa yang digunakan guru kurang komunikatif, sehingga siswa 

tidak memahami  materi yang disampaikan oleh guru. 

4. Penggunaan metode yang digunakan guru kurang maksimal, yang 

berakibat hasil yang diperoleh kurang memuaskan. 

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa dari tindakan siklus I 

ke tindakan siklus II mengalami keberhasilan yaitu meningkat menjadi 22 

siswa yang mencapai KKM (88 %).  

Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dapat penulis 

kemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Guru 

a. Sebagai bahan masukan guru untuk memilih pendekatan dan metode 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran, salah satunya dengan 

menerapkan metode resitasi dalam pembelajaran IPA, karena dengan 

metode tersebut siswa lebih mudah dan leluasa dalam menyampaikan 

permasalahan yang dihadapinya sehingga siswa yang bersangkutan terpacu 

semangatnya untuk mempelajari materi ajar dengan baik.   

b. Guru perlu memperbanyak latihan soal bagi siswa. Hal ini akan dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan belajar IPA terutama 

pada materi perubahan sifat benda.  

c. Guru perlu memberikan jam tambahan dan perhatian khusus bagi siswa 

yang belum mencapai KKM dalam pembelajaran IPA.  

 

 



2. Kepada Kepala Sekolah 

Untuk menganjurkan pada guru supaya:  

a. Guru menggunakan metode Resitasi dalam pembelajaran IPA.  

b. Guru harus meningkatkan kemampuan untuk menggunakan metode Resitasi 

dan pembelajaran IPA.  

c. Guru harus memberikan pelatihan kepada guru tentang penggunaan metode 

Resitasi. 

d. Mensosialisasikan tentang penggunaan metode Resitasi dalam Kelompok 

Kerja Guru (KKG). 

3. Kepada siswa  

a. Siswa perlu memperbaiki atau meningkatkan motivasi belajar dengan 

cara belajar dengan giat dan tidak mudah putus asa.  

b. Siswa perlu meningkatkan motivasi belajar agar hasil belajar meningkat. 

4. Peneliti berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya yang menemui masalah serupa, hendaknya  

mengembangkan  penelitian  ini  dan  melakukan perbandingan  dengan  

metode  yang  lebih variatif,  sehingga hasil belajar siswa dapat  meningkat  

melalui  berbagai metode inovatif. Hal ini perlu dilakukan  agar  pembelajaran 

menjadi  kegiatan yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar guna mencapai hasil belajar yang maksimal.  
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